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Μπαίνω στα παπούτσια του φίλου μου 

Αραβανή Βαρβάρα 1    Γεωργία Τζήλου2 

 1Νηπιαγωγός, M.Εd. «Eπιστήμες της Αγωγής»- 1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 

viviaravani@yahoo.gr  
2Νηπιαγωγός, Med –  Προισταμένη Νηπιαγωγείου Αρφαρών 

Tzilou_g@Yahoo.gr  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To eTwinning έργο «Μπαίνω στα παπούτσια του φίλου μου» πραγματοποιήθηκε το σχ. έτος 2018-2019 μεταξύ 

ελληνικών νηπιαγωγείων και πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που μέσω 

δραστηριοτήτων που αφορούσαν σε θέματα συναισθηματικής αγωγής και με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στόχευε στην 

ενδυνάμωση της αυτοαντίληψης των μικρών μαθητών, του αυτοσυναισθήματός τους καθώς και στην ανταλλαγή 

ιδεών μεταξύ των σχολείων-συνεργατών.  Απώτεροι στόχοι του προγράμματος ήταν η βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ τους ιδιαίτερα στο πλαίσιο της σχολικής τους ζωής, η ανάπτυξη της ικανότητας έκφρασης των δικών 

τους συναισθημάτων αλλά και της κατανόησης αυτών των άλλων. Το έργο στηρίχθηκε στη  διαθεματική και 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μέσα από μια διαδικασία καθοδηγούμενης διερεύνησης και παιγνιώδεις βιωματικές 

δραστηριότητες. Η ένταξη των Τ.Π.Ε., των συνεργατικών εργαλείων WEB2 στο έργο σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

της πλατφόρμας twinspace  κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών και ενδυνάμωσε τη συνεργασία  και την 

απόκτηση εκπαιδευτικών εμπειριών.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Aυτοεκτίμηση, Τ.Π.Ε., Συνεργασία νηπιαγωγείων, Ενσυναίσθηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό χώρο ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί τόσο της Α/θμιας όσο και της 

Β/θμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους συνεργατικά εξ αποστάσεως σχολικά 

προγράμματα στην κοινότητα μάθησης «eTwinning», διότι διαμορφώνει νέες πολιτιστικές νόρμες πιο ανοιχτές στην 
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αλλαγή, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα. Δημιουργεί ένα δίκτυο εκπαιδευτικών, που η καθημερινή τους 

επαφή ρυθμίζεται μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών (Gilleran, 2006 και Παρασκευάς 2015). 

Καλές πρακτικές και εμπειρικές έρευνες, που ακολουθούν στο πεδίο, βεβαιώνουν τα παιδαγωγικά οφέλη των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και τη βελτίωση της σχολικής κουλτούρας, ακριβώς όπως υποστηρίζει και ο 

επίσημος φορέας του «eTwinning». 

Ειδικότερα, από την αποτίμηση των προγραμμάτων (Κλειδαρά, Θεοδωρακάκη κ.α., 2015 · Ρέλλια και Τσιαμτσιούρη, 

2015 · Παπαδοπούλου, Τόλη κ.α.,2017 · Παπαευθυμίου και Γιαννίκη, 2017 και Παλαιοδήμου, Κανερνή κ.α., 2017 

όπως αναφ. Τζήλου, 2018) τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα μάθησης του «eTwinning», βεβαιώνεται η 

θέση του Παρασκευά, (2015), του Γιωτόπουλου, Δημακόπουλου, κ.α. (2017) αλλά και τα ευρήματα της Παλαιοδήμου 

(2017) καθώς προκύπτει στην πράξη πως η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτέλεσε ένα απαραίτητο εργαλείο 

ανταλλαγής ιδεών και διδακτικών πρακτικών, που πρόσφερε ουσιαστική συνεργασία στα απομακρυσμένα σχολεία. 

Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

καταφέρνουν να μαθαίνουν να εργάζονται συλλογικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και να ανταποκρίνονται 

θετικά στις απαιτήσεις της ομάδας. Επειδή μπορούν να είναι αποδέκτες πολυποίκιλων ερεθισμάτων, γίνονται 

περισσότερο δημιουργικοί, αποκτούν διαφορετική στάση και οπτική για τη μάθηση και καλλιεργούν θετικά πρότυπα 

μίμησης. Όπως είναι φυσικό, εξοικειώνονται με τον κόσμο της Πληροφορίας και της Τεχνολογίας και τον γνωρίζουν 

καλύτερα. Η μέθοδος, με την οποία μαθαίνουν, καλλιεργεί την κριτική σκέψη τους και βελτιώνει τις δεξιότητές τους 

στην επικοινωνία κατά τη συνεργασία τους με τους εξ αποστάσεως συμμαθητές τους. Τέλος, άξιο λόγου είναι πως 

ακόμα και τα συνήθη και καθημερινά προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, που απασχολούν έναν εκπαιδευτικό 

στο ρου της διδασκαλίας και της διεκπεραίωσης του ωρολογίου προγράμματος, αντιμετωπίζονται με ευκολία και 

αποτελεσματικότητα, διότι με τον τρόπο που εκπονείται το «eTwinning» του δίνεται η ευκαιρία να τους αναθέτει 

ενεργητικό ρόλο με δυνατότητα να πρωταγωνιστούν στη λήψη αποφάσεων για την εξέλιξη των πραγμάτων και των 

καταστάσεων. Αυτή η παιδαγωγική τακτική έχει κι ένα παράπλευρο κέρδος, τη βελτίωση της σχέσης κάθε μαθητή με 

τον εκπαιδευτικό αλλά και την ουσιαστική επαφή των μελών του τμήματος μεταξύ τους και την εποικοδομητική 

διασύνδεσή τους. Το αποτέλεσμα δηλαδή είναι μια σφιχτοδεμένη ομάδα στα πλαίσια της πάγιας καθημερινής 

σχολικής ζωής και αυτό οφείλεται στη θετική επίδραση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που λειτουργεί 

συμπληρωματικά και σ’ αυτό το επίπεδο (Τζήλου, 2018). 
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Συνεπώς, κάθε πρόγραμμα eTwinning αποτελεί μια καινοτόμο διδακτική προσέγγιση. Μια τέτοια περίπτωση ειναι 

και το πρόγραμμα «Μπαίνω στα παπούτσια του φίλου μου» μέσα από το οποίο δίνεται η ευκαιρία στους μικρούς 

μαθητές να εκφράσουν δημιουργικά τα συναισθήματά τους καλλιεργώντας παράλληλα και την ενσυναίσθησή τους.  

Τα παιδιά που βρίσκονται στη σχολική ηλικία μπορούν να κατανοούν την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων 

αντιλαμβανόμενα ότι διάφορες καταστάσεις ή πτυχές της ίδιας κατάστασης μπορούν να τους δημιουργήσουν 

ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα (Gnepp, 1989 στο Χατζηχρήστου κ.ά., 2013). Επιπλέον, είναι σε θέση να 

αντιληφθούν ότι σε μια δεδομένη κατάσταση τα συναισθήματα μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με το αποτέλεσμα, 

ότι διαφορετικά παιδιά είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικά συναισθήματα στην ίδια κατάσταση, καθώς και ότι τα 

συναισθήματα μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρονική στιγμή που εκδηλώνονται (Gnepp & Klayman, 

1992 στο Χατζηχρήστου κ.ά., 2013). 

Ολοκληρώνοντας, το πρόγραμμα βασίζεται στη θεωρία του Gardner που σύμφωνα με αυτή όλοι οι άνθρωποι 

διαθέτουν διαφορετικά είδη νοημοσύνης που εδράζουν σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Το 1983 στο βιβλίο 

του Frames of Mind αναφέρει 7 είδη νοημοσύνης (Gardner, 1983). Αργότερα προσθέτει άλλα δύο είδη (Gardner, 

1999). Συνολικά τα είδη που αναφέρει είναι τα παρακάτω: 

• Γλωσσική νοημοσύνη 

• Λογικο-μαθηματική νοημοσύνη 

• Μουσική νοημοσύνη 

• Σωματική ή κιναισθητική νοημοσύνη 

• Χωρική νοημοσύνη 

• Διαπροσωπική νοημοσύνη 

• Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

• Νατουραλιστική ή φυσιοκρατική νοημοσύνη 

• Υπαρξιακή νοημοσύνη 

Ο Gardner θεωρεί ότι η νοημοσύνη δεν είναι στατική αλλά εξελίσσεται και επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο 

το άτομο εντάσσεται (Gardner, 1999). Υποστηρίζει ότι ορίζεται με βάση τρεις παραμέτρους: την ικανότητα του 

ατόμου να επιλύει προβλήματα, την ικανότητα δημιουργίας έργου που έχει αξία για κάποιον πολιτισμό και αυτήν 

της οικειοποίησης των νέων γνώσεων. Η θεωρία του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών και προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξή τους μέσω μιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής 
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διαδικασίας που δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο μάθησης  και στην ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών. Ο 

μαθητής προσεγγίζει τα γνωστικά αντικείμενα μέσα από τις δυνατότητές του εντοπίζοντας τα θετικά ή τυχόν 

αρνητικά του σημεία κι έτσι αναπτύσσει θετική αυτοαντίληψη, αυτοσυναίσθημα που θα οδηγήσουν σε καλύτερη 

σχέση με το σχολείο και αργότερα σε θετικά επιτεύγματα στη ζωή του (Τριλιβά & Chimienti, 2000 · Μακρή-

Μπότσαρη, 2001).  

ΣΤΟΧΟΙ 

Με το πρόγραμμα «Μπαίνω στα παπούτσια του φίλου μου», επιδιώξαμε την: 

1. Καλλιέργεια δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας 

2. Κατανόηση των συναισθημάτων και ανάπτυξη  

o κοινωνικά αποδεκτών τρόπων έκφρασης 

3. Δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας 

4. Καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ώστε να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων, να συμπάσχουν και 
να βοηθούν 

5. Δημιουργία ευκαιριών για επικοινωνία και εμπλουτισμό λεξιλογίου 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η ομαδοσυνεργατική εργασία μέσα από μια διαδικασία καθοδηγούμενης διερεύνησης και παιγνιώδων βιωματικών 

δραστηριοτήτων αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση για τις μικρές ηλικιακές ομάδες μαθητών. Προσφέρει ένα πεδίο 

άσκηση των μαθητών στην κοινωνική μάθηση καθώς μαθαίνουν να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις απόψεις τους, 

να αναθεωρούν τις σκέψεις τους, να επιλύουν συγκρούσεις με το διάλογο και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Η 

εργασία σε ομάδες πλεονεκτεί στην καλύτερη κατανόηση μιας δραστηριότητας, στη συστηματική αναζήτηση των 

απαραίτητων πληροφοριών, στο πλήθος των παραγόμενων λύσεων και στην αξιοποίηση των κατάλληλων μεθόδων 

και τεχνικών (Κανάκης, 2007). Με βάση τα παραπάνω αποτέλεσε κατάλληλο εργαλείο για τον παιδαγωγικό 

σχεδιασμό του έργου μας που στόχευε στην ανάπτυξη της  αυτενέργειας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας 

και της συνεργασίας. 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και η παιδαγωγική τους ενσωμάτωση στο έργο δημιούργησε ένα ελκυστικό 

μαθησιακό περιβάλλον ενισχύοντας τη μαθησιακή εμπειρία, κινητοποιώντας  τη φαντασία των νηπίων και 

δημιουργώντας κίνητρα για συμμετοχή, αλληλεπίδραση και δράση. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 
Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τη γνωριμία των εκπαιδευτικών και των παιδιών των συνεργαζόμενων σχολείων. Στη 

συνέχεια ξεκίνησαν να  πραγματοποιούνται οι  διάφορες  δράσεις και δραστηριότητες. Στο τέλος του έργου έγινε 

αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών με την παρουσίαση του κάθε σχολείου 

μέσα από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Οι μαθητές έπαιξαν τα παιχνίδια των 

άλλων συνεργατών και γνωρίστηκαν μέσα από αυτά (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: τα επιτραπέζια παιχνίδια 

Με το λογισμικό Pictramap δημιουργήθηκε ένας ψηφιακός χάρτης περιλάμβανε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία 

(Εικόνα 2) https://www.pictramap.com/app/view?p=edeafd&paused=1 
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Εικόνα 2: Συμμετέχοντα σχολεία στο έργο 

Σε γενικές γραμμές, σε αυτό το πρώτο στάδιο, ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν υποστηρικτικός, έτσι ώστε τα παιδιά 

να γνωρίσουν και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος και παράλληλα να εξοικειωθούν με την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών.  

Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ) 
Στη συνέχεια ξεκίνησε η γνωριμία με τα συναισθήματα. Κάθε σχολείο πραγματοποίησε δραστηριότητες για να 

έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα συναισθήματα και να τα εκφράσουν. Δημιουργήθηκε padlet με τα σύννεφα των 

θετικών και αρνητικών συναισθημάτων (Εικόνα 3) https://padlet.com/embed/5z8szupcdmu3 
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Εικόνα 3: Τα σύννεφα των συναισθημάτων 

Οι μαθητές εμπνευσμένοι από την επαφή τους αυτή, δημιούργησαν πίνακες ζωγραφικής για τα συναισθήματα 

(Εικόνα 4). Στη συνέχεια έθεσαν στους συνεργάτες ερωτήσεις σχετικές με το θέμα που παρουσιάζονταν σε αυτούς. 

Κάθε σχολείο συζήτησε και έβαλε την απάντηση του στη σελίδα του twinspace.  

 

Εικόνα 4: Πίνακες ζωγραφικής 
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Με τη βοήθεια του εργαλείου dotstorming δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ψηφοφορία όπου οι μαθητές επέλεξαν 

δύο αγαπημένους πίνακες για να δημιουργήσουν συνεργατικές ιστορίες και εικονογραφήσεις 

https://dotstorming.com/b/5bed2aaa5550f58a174abffa 

Αφού επιλέχθηκαν οι πίνακες ξεκίνησε η δημιουργία ιστοριών. Τα σχολεία οργανώθηκαν σε ομάδες και έγραψαν 

αυτό που τους αναλογούσε (αρχή, μέση ή τέλος). Στη συνέχεια εικονογραφήθηκαν οι ιστορίες και δημιουργήθηκαν 

ebooks  

https://docs.google.com/presentation/d/1AwT6GfYTsquAFEcI6NlonB4nKE8C8JeLpmXxC6YH2mk/edit#slide=id.p3 

https://docs.google.com/presentation/d/1vIENtX1fNQtFKKvUq3rZyYW1-rKPX_pqGvGpkjkzlEM/edit#slide=id.p1 

Έπειτα δημιουργήθηκε συνεργατικά το Αλφαβητάρι των Συναισθημάτων στο πρόγραμμα Meeting Words. Αφού 

ολοκληρώθηκε, με συμβατά μέσα διδασκαλίας και χρησιμοποιώντας γράμματα από εφημερίδες και περιοδικά οι 

μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων έγραψαν όλα τα συνασθήματα δημιουργώντας ψηφιακό βιβλίο 

συναισθημάτων στο my storybook https://www.mystorybook.com/books/690738 και ψηφιακό βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=EIybSAHnVtI αφού ηχογραφήθηκε το κείμενο από τα παιδιά.  

Σε επόμενη δραστηριότητα, αξιοποίησαν έργα μεγάλων ζωγράφων και αφού γνώρισαν τα συναισθήματά τους 

εκφράσανε τις αιτίες που τα προκαλούν (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Τέχνη και συναισθήματα 

Στη συνέχεια, πήραν ρόλο μικρού ζωγράφου και να ζωγράφισαν τα συναισθήματά τους (Εικόνα 6). Οι πίνακες 

ζωγραφικής παρουσιάστηκαν στο padlet https://padlet.com/tzilou_g/vtfgi5r2qfs9 

 

Εικόνα 6: Ατομικά έργα τέχνης 
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Με τη βοήθεια του εργαλείου δημοσκόπησης (dotstorming) της πλατφόρμας eTwinning δημιουργήθηκε μια 

διαδικτυακή ψηφοφορία όπου οι μαθητές επέλεξαν το αγαπημένο τους παραμύθι. Από την ψηφοφορία προέκυψε η 

επιλογή του παραμυθιού «Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας». Οι μαθητές δούλεψαν στις τάξεις τους με συμβατά μέσα 

διδασκαλίας και υπό τον ρόλο του ήρωα εξέφρασαν το Είμαι-Νιώθω-Θέλω, συζήτησαν τη θέση τους, σκέψεις και 

συναισθήματα, τι χρειάζεται ο καθένας και ζητήματα φιλίας ανταλάσσοντας τις εκπαιδευτικές δράσεις τους.   

https://www.youtube.com/watch?v=TRBVyFIxe-s&feature=share , 

https://nipiagogeioudraseis.blogspot.com/2019/04/blog-post.html  

Ακολούθησε η δημιουργία συνεργατικής ψηφιακής αφίσας (Εικόνα 7), που μετέφερε το μήνυμα «Όλοι είμαστε 

διαφορετικοί και μοναδικοί». Η αφίσα εκτυπώθηκε και αναρτήθηκε σε κεντρικά σημεία της περιοχής των σχολείων 

με σκοπό την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας στο θέμα. 

          

Εικόνα 7: Ψηφιακή αφίσα και ανάρτηση 

Με τη βοήθεια του εργαλείου δημοσκόπησης (dotstorming) της πλατφόρμας eTwinning δημιουργήθηκε μια 

διαδικτυακή ψηφοφορία όπου οι μαθητές επέλεξαν το αγαπημένο τους τραγούδι. Μετά από ψηφοφορία, 

επιλέχθηκε το τραγούδι "Παραμύθι" του Χ.Θηβαίου. Κάθε σχολείο το επεξεργάστηκε και δημιούργησε ένα 

διαδικτυακό παζλ. Πάζλ τα οποία "δια-μοιράστηκαν" και έπαιξαν οι μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων.  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=105440838d48  
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28fd1379e256 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Η αξιολόγηση του έργου έγινε μέσα από δύο online ερωτηματολόγια, ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα για τους 

μαθητές δημιουργημένα στις φόρμες Google. Επιπλέον, από τα παιδιά ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ποια ήταν τα 

σημεία αυτά του έργου που τους άρεσαν περισσότερο. 

Οι απαντήσεις των μαθητών, που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο, έδειξαν ότι το πρόγραμμα τους άρεσε πολύ. Η 

συνεργατική δημιουργία ιστοριών με έναυσμα τους πίνακες ζωγραφικής των σχολείων για τα συναισθήματα ήταν η 

πιο αγαπημένη τους δράση. Εξίσου τους άρεσαν δύο ακόμη συνεργατικές δράσεις του προγράμματος: η παραγωγή 

του λεξικού συναισθημάτων όπου ηχογραφήθηκαν οι φωνές της αλφαβήτου και λέξεις-συναισθήματα που ξεκινούν 

από αυτές και η επεξεργασία του παραμυθιού "Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας" που οδήγησε σε μια ομαδική αφίσα 

με εργασίες όλων των σχολείων. 

Οι μαθητές θεώρησαν φίλους τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων καθώς η συμμετοχή σε κοινές δράσεις 

καλλιέργησε το αίσθημα της συνεργασίας και των κοινών σκοπών  

https://www.youtube.com/watch?v=EbgOWGoukzY . 

Η αξιολόγηση των μαθητών μέσα από τις ζωγραφιές τους φανέρωσε πως άρεσε στα ίδια που έμαθαν τα 

συναισθήματα χρησιμοποιώντας ως εκπαιδευτικό εργαλείο τη ζωγραφική,  πίνακες ζωγραφικής γνωστών ζωγράφων, 

το παιχνίδι (πάζλ), η δημιουργική γραφή (δημιουργία συνεργατικών ιστοριών) και και το παραμύθι (Έλμερ, ο 

παρδαλός ελέφαντας).  



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

20 

 

Εικόνα 8: Αξιολόγηση-Ιχνογράφημα 

Μέσα από τις δραστηριότητες διάχυσης που έγιναν με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές παρουσίασαν στη 

μαθητική κοινότητα το έργο τους και τα οφέλη που αποκόμισαν από αυτό. Τέλος, η διάχυση του έργου 

ολοκληρώθηκε και μέσω των ιστοσελίδων που έχουν δημιουργήσει το Νηπιαγωγείο Αρφαρών 

https://blogs.sch.gr/niparfar/2019/06/18/mpaino-sta-papoytsia-toy-filoy-moy-pro/ και το 1ο Νηπιαγωγείο 

Ωραιοκάστρου nipiagogeioudraseis.blogspot.gr. 

https://nipiagogeioudraseis.blogspot.com/search/label/%CE%95%CE%BD%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%

CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%20-%20eTwinning%202018-2019 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα, που πρόεκυψαν από την αξιολόγηση του προγράμματος «Μπαίνω στα παπόυτσια του φίλου μου» 

τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Στο οικείο 

περιβάλλον της τάξης, οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να καλλιεργήσουν και ν’ αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία τους συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος.  

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από κοινού με τη χρήση εργαλείων web 2.0. και αξιοποιήθηκαν ως εργαλεία για να 

βοηθήσουν στη συνεργατική μαθησιακή διαδικασία. Αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για να 

επικοινωνήσουν, να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν παιδιά και εκπαιδευτικοί, χωρίς να αποτελεί η απόσταση 

εμπόδιο. Με τη βοήθεια τους έγινε ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, συναισθημάτων, καλλιτεχνικών έργων, και νέων 

ευφάνταστων, συνεργατικών  και πρωτοτύπων δημιουργιών. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν αυτός του εμψυχωτή και συντονιστή των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

αποβλέποντας στην εξασφάλιση, τη δημιουργία και τη ρύθμιση εκείνου του κοινωνικού περιβάλλοντος, που μπορεί 

να διαπαιδαγωγήσει αποτελεσματικά αλλά και ευχάριστα τους μαθητές. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί μετά από 

ενδελεχή έρευνα επέλεγαν τα κατάλληλα, σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών και του προσφερόμενου 

χρόνου και περιβάλλοντος, εργαλεία Τ.Π.Ε. Ως προς τον καταμερισμό του χρόνου του προγράμματος, οι 

εκπαιδευτικοί προσαρμόζονταν ανάλογα με τον μαθησιακό ρυθμό των μαθητών και φρόντιζαν με υπομονή και 

θετική διάθεση να παρέχουν χωρίς ψυχολογική πίεση και τον απαιτούμενο χρόνο αλλά και ατμόσφαιρα χαράς και 

δημιουργίας για τη διεκπεραίωση και την περάτωση των δραστηριοτήτων. Έδωσαν την δυνατότητα μέσω της 

ηλεκτρονικής αδερφοποίησης των σχολείων  να γνωριστούν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί μεταξύ τους, να μάθουν, 

να παίξουν, να διασκεδάσουν και να κάνουν καινούργιες φιλίες (Τζήλου, κ.α., 2018). 

Το πιο πετυχημένο αποτέλεσμα ήταν η σύγχρονη αλλά και η ασύγχρονη διδασκαλία των δραστηριοτήτων, όπως αυτή 

υλοποιήθηκε μέσα από τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων μαθητών στο πρόγραμμα, καθώς και στα παιχνίδια και 

στις δημιουργικές ιστορίες, κατασκευές, αφίσες που οι συμμετέχοντες μαθητές διαμόρφωναν από κοινού. 

Η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του προγράμματος τόσο από τα παιδιά όσο και από τους 

εκπαιδευτικούς αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την συνέχιση τέτοιων δράσεων. Τα σχολεία μας προωθώντας μια 

τέτοια καινοτόμο δράση ουσιαστικά απέδειξαν ότι είναι ένας χώρος προαγωγής  της κριτικής σκέψης, καλλιέργειας 

της δημιουργικότητας, ανάπτυξης της υπευθυνότητας, διαμορφώνοντας νέες πολιτιστικές νόρμες, πιο ανοιχτές στην 

αλλαγή, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα.  

Εν κατακλείδι τα σχολεία μας ωφελήθηκαν από την εκπόνηση του προγράμματος γιατί ανέπτυξαν σχέσεις φιλίας και 

συνεργασίας και  άνοιξαν τα σύνορα τους στην καινοτομία και στη γνώση. 
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Μαθαίνω να διδάσκω την αποδοχή στην ψηφιακή τάξη 

 

Αρετή Τζίμπουλα 
 

Καθηγήτρια Μουσικής ΠΕ79, 2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, 

atziboula@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με προσφυγόπουλα από το κέντρο μετεγκατάστασης Διαβατών, ρομά και μαθητές με ειδικές ανάγκες στο δυναμικό 

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, στοίχημα και στόχος των εκπαιδευτικών ήταν η ένταξη και 

κοινωνικοποίησή τους με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Με τη βοήθεια του Erasmus+ και του 

eTwinning κερδίσαμε το στοίχημα. Επιμορφωθήκαμε στη χρήση των web 2.0 εργαλείων χάρη στην έγκρισή μας με το 

ΚΑ1 πρόγραμμα «Μαθαίνω να διδάσκω την αποδοχή στην ψηφιακή τάξη» και κάναμε τη θεωρία, πράξη. Πάντα με 

θέμα την ένταξη, οι μαθητές μας δημιούργησαν κόμικ με το Pixton, βίντεο με το Kizoa, logos με το freelogodesign, 

αφίσες με το postermywall, παραμύθι με το Srotyjumper και επικοινώνησαν με  μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες με το ανάλογο eTwinning πρόγραμμα «All the countries one hug».  Έτσι οι μαθητές έμαθαν να σέβονται, να 

εμπιστεύονται και να αποδέχονται ο ένας τον άλλον, έγιναν δημιουργικοί και ενεργητικοί, απόκτησαν δεξιότητες 

διαλογικής συζήτησης, ακρόασης και επικοινωνίας, αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες που κρύβουν μέσα τους, 

ανέπτυξαν δεξιότητες ενσυναίσθησης, μυήθηκαν σε αξίες όπως αλληλοβοήθεια, αλτρουισμός, αγάπη, συγνώμη, 

συγχώρεση, αδελφοσύνη. Αυτήν την εμπειρία  και το μικρό θαύμα που συντελέστηκε, επιθυμούμε να κοινωνήσουμε 

με την παρούσα εισήγηση και ευελπιστούμε  να αποτελέσουμε πηγή έμπνευσης για τους ακροατές μας. 

  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Web 2.0, αποδοχή, Erasmus+,  e-Twinning 

 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

24 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    Στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας η ανάγκη για αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του 

εκάστοτε εργασιακού χώρου είναι διαρκής και απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του. Στην εκπαίδευση αυτή η ανάγκη 

καθίσταται ως αδήριτη επιβολή καθώς οι νέοι είναι εξοικειωμένοι  με τις νέες τεχνολογίες και ο παραδοσιακός 

τρόπος εκπαίδευσης  φαντάζει αναχρονιστικός. Επιπλέον  απαιτείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

προκειμένου να παραχθούν καταρτισμένοι πτυχιούχοι που θα δύνανται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της 

ανταγωνιστικής εποχής μας και του συνεχώς εξελισσόμενου μέλλοντος (Παπαδόπουλος, 1998). Επιπρόσθετα  η 

ενασχόληση με καινοτόμες μεθόδους μάθησης συνεπάγεται την ενεργητική παιδοκεντρική μάθηση και συμβάλλει 

στην καλύτερη κατανόηση. Μέσω των νέων τεχνολογιών δε, προάγεται η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και η 

επικοινωνία μεταξύ των ομάδων εργασίας ενώ προκαλούνται στους μαθητές συναισθήματα αυτοεκτίμησης , 

αλληλεγγύης και  αποδοχής (Delanty, 2000) .   

Καθώς η επιστήμη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας βρίσκεται σε συνεχή και ραγδαία εξέλιξη, δημιουργήθηκαν πάρα 

πολλά πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού. Κάποια από αυτά είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες (e-

books and encyclopedias), λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης (drill-and-practice), εκπαιδευτικά παιχνίδια(games) 

και προσωπικοί εκπαιδευτές (tutorials) ενώ τα web 2.0 εργαλεία συνδυάζουν κείμενο,  γραφικά, εικόνα, κίνηση, ήχο 

και βίντεο. Ο όρος web 2.0 έρχεται ως συνέχεια του όρου web 1.0. Η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στο ότι στο 1ο 

στάδιο (web 1.0), ο χρήστης είχε τη δυνατότητα μόνο να διαβάσει και να κατεβάσει υλικό από το διαδίκτυο ενώ στο 

2ο (web 2.0), έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, να σχολιάσει και να ανεβάσει αρχεία (Πολυχρονίδου, 2013). Πολλά 

από αυτά τα εργαλεία είναι ελεύθερα στη χρήση τους και έχουν παιγνιώδη μορφή για αυτό και είναι δημοφιλή 

στους νέους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται εκτενής χρήση τους στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική γιατί 

συχνά είναι ελλιπείς οι ανάλογοι εξοπλισμοί στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί απροετοίμαστοι να τα 

χρησιμοποιήσουν (Adcock, 2011). Επίσης δεν έχει γίνει εκτενής έρευνα για την αποτελεσματικότητά τους στην 

εκπαίδευση και έτσι δεν προτείνονται από τον επίσημο οδηγό σπουδών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

      Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης είναι ένα 12θέσιο ολοήμερο σχολείο. Στο σχολείο λειτουργεί τμήμα 

Ένταξης όπου φοιτούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα λειτουργεί κάθε χρόνο 

Τάξη Υποδοχής για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως τα αλλοδαπά παιδιά, τα παιδιά των μεταναστών και 

προσφύγων. Από τη σχολική χρονιά 2018-2019 και με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, φοιτούν στο σχολείο προσφυγόπουλα από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν που διαμένουν 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

25 

στο κέντρο φιλοξενίας Διαβατών και μεταφέρονται με μισθωμένο λεωφορείο. Σε ένα τέτοιο μαθητικό μωσαϊκό 

στοίχημα και στόχος των εκπαιδευτικών ήταν η ένταξη και κοινωνικοποίησή τους και η επίτευξη συνοχής στην τάξη 

καθώς και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του συνόλου των μαθητών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας. Η προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου μηδαμινή. Έναυσμα η έγκριση στο ΚΑ1 

Erasmus+ πρόγραμμα με τίτλο «Μαθαίνω να διδάσκω την αποδοχή στην ψηφιακή τάξη». Και έτσι η δουλειά 

ξεκίνησε… 

Πρώτο βήμα η επιλογή των κατάλληλων σεμιναρίων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Οδηγού 

Προγράμματος Erasmus+. Οι οργανισμοί υποδοχής, που επιλέχθηκαν από την πλατφόρμα του School Education 

Gateway, ήταν οι εξής: Dorea Educational Institute στη Λεμεσό της Κύπρου και  Utopia Training Courses στη 

Βαρκελώνη της Ισπανίας. Ο πρώτος αφορούσε το σεμινάριο: "Refugees and immigrnats: social inclusion to EU 

through non-normal education".  

Η κινητικότητα έγινε με την έναρξη του σχεδίου ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι δράσεις με άξονα τη νέα 

γνώση που θα αποκτιόνταν. Το σεμινάριο απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς που στοχεύουν στην ανάπτυξη των 

προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων καθώς και στην αυτογνωσία τους όσον αφορά τις διακρίσεις στην 

καθημερινή ζωή, το έργο τους και τις κοινωνίες τους. Το κύριο θέμα της κατάρτισης κατέγραφε τους λόγους που οι 

άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και επικεντρώνονταν στην ευαισθητοποίηση για μια 

κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. 

Πέρα από το θεωρητικό μέρος, πρακτικοί τρόποι για την επίτευξη των παραπάνω αφορούσαν παιχνίδια 

προσομοίωσης δυσμενών συνθηκών όπως αυτές που βιώνουν οι πρόσφυγες, ζωγραφική αναπαράστασή τους, 

εξεύρεση λύσεων και καταγραφή συναισθημάτων με τη μορφή ημερολογίου ή γράμματος σε συγγενικό ή φιλικό 

πρόσωπο. 

Το δεύτερο σεμινάριο είχε τον τίτλο “Web 2.0 tools”.  Βοήθησε στην εξοικείωση με καινοτόμα web 2.0 εκπαιδευτικά 

εργαλεία όπως:  WordArt, Kizoa, Moovly, Storyjumper, Freelogodesign, Postermywall, Pixton κα.  

Αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμο και πρακτικό. Οι εκπαιδευτικοί που το παρακολούθησαν έκαναν διάχυση της 

γνώσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και βασισμένοι σε αυτά τα εργαλεία, προχώρησαν σε δράσεις με 

στόχο την αποδοχή. Με αυτόν τον τρόπο ξεπεράστηκε ο φόβος των εκπαιδευτικών για τη χρήση καινοτόμων μέσων 
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στη διδασκαλία. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο θεαματικά για τους μαθητές, και τους ενθουσίασαν τόσο, ώστε σχεδόν 

όλες οι επόμενες δράσεις βασίστηκαν στα web 2.0  εργαλεία τα οποία και  παρουσιάσαμε σε διάφορες εκδηλώσεις. 

Μερικές από τις δράσεις καταγράφονται παρακάτω:  

• Με το postermywall έκαναν αφίσες με συνθήματα φιλίας.   

• Με το freelogosesign έκαναν logo του προγράμματος 

• Οι μαθητές  έφεραν στο σχολείο από ένα εικονογραφημένο παραμύθι από τη χώρα τους, το διάβασαν 

στην μητρική τους γλώσσα και το μετέφρασαν στα ελληνικά. Στη συνέχεια όλοι μαζί οι μαθητές 

επινόησαν παραμύθι με χαρακτήρες εμπνευσμένους από τα παραμύθια που διαβάστηκαν το οποίο 

καταγράψαμε και  παρουσιάσαμε σε ηλεκτρονική μορφή με το web 2.0 εργαλείο Kizoa. 

Με το storyjumper δημιούργησαν περισσότερα παραμύθια που τα μετέφρασαν σε διάφορες γλώσσες  χάρη στη 

δυνατότητα που προσφέρει το εργαλείο 

https://www.storyjumper.com/book/index/53707785/Cookie-the-penguin  

https://www.storyjumper.com/book/index/52641415/Endess-love   

https://www.storyjumper.com/book/index/50553636/A-special-day  

https://www.storyjumper.com/book/index/51012806/FLUTE-or-VIOLIN  

https://www.storyjumper.com/book/index/51468305/The-wild-dog 

• Οι μαθητές κατέγραψαν τις λέξεις  “αγάπη, φιλία, σχολείο, πολιτισμός, μαμά, μπαμπάς, παιδί, κόσμος, 

χώρες, γέλιο, παιχνίδι, αγκαλιά” στη μητρική τους γλώσσα. Στη συνέχεια τις έκαναν σχήματα με το web 

2.0 εργαλείο Wordart και βίντεο με το Kizoa. 

• Στο μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές ετοίμασαν κουίζ με τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της 

Θεσσαλονίκης με το web 2.0 εργαλείο kahoot  https://create.kahoot.it/share/archaeological-

monuments-of-thessaloniki/46e23fbd-100b-48cc-b8f5-b98ef747f93d και άλλο με τους θεούς του 

Ολύμπου https://create.kahoot.it/share/7930ece2-d1be-4b2f-9226-20830ec24fa3 

• Στο μάθημα της Μουσικής διδάχθηκαν μουσικά όργανα από διάφορες χώρες και εξασκήθηκαν με το 

web 2.0 εργαλείο Flipquiz https://flipquiz.com/board/traditional-instruments-of-greece-poland-romania-

lithuania-and-turkey/ 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

27 

• Με το web 2.0 εργαλείο pixton οι μαθητές δημιούργησαν κόμικ με θέμα «Ένα σπίτι μακριά από το 

σπίτι» και με αφορμή τον ομότιτλο διαγωνισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ που διοργανώνεται 

κάθε χρόνο με θεματολογία σχετική με τους πρόσφυγες. Πρόκειται για διαγωνισμούς  που ξεκίνησαν το 

1994 με διαφορετικό θέμα και πηγές έμπνευσης κάθε χρόνο, όπου οι μαθητές από όλα τα σχολεία της 

χώρας, καθώς και παιδιά πρόσφυγες που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας καλούνται να λάβουν μέρος 

με κείμενα, εικαστικές δημιουργίες, βίντεο κ.λπ. Τη σχολική χρονιά 2018-19 οι μαθητές έπρεπε να 

αποτυπώσουν σε χαρτί με κείμενο, ζωγραφική, κολάζ ή κόμικ τι σημαίνει γι’ αυτούς η έννοια του 

σπιτιού, πώς αυτή μπορεί να διαφέρει μέσα στο χρόνο ή ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς 

και συνθήκες, τι μπορεί να συνδέει τον κάθε άνθρωπο με το σπίτι του ακόμα και όταν βρίσκεται πολύ 

μακριά από αυτό και τι μπορεί να φέρνει στη νέα του πατρίδα από την προηγούμενη.  

 
Σχήμα 1:Το logo του σχολείου με το Web 2.0 εργαλείο Freelogodesign 
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Σχήμα 2:Αφίσες του ΚΑ2 προγράμματος με το Web 2.0 εργαλείο postermywall 
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Σχήμα 3:Κόμικ με το Web 2.0 εργαλείο pixton 
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 E-Twinning και School Education Gateway 
Το e-Twinning αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές επικοινωνούν, 

συνεργάζονται,  διεξάγουν έργα,  μοιράζονται και, με λίγα λόγια, αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος της πιο 

συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης. Παράλληλα με τη διεξαγωγή του Erasmus+ προγράμματός μας 

όλη τη χρονιά τρέξαμε και ανάλογο eTwinning πρόγραμμα. Ιδρυτές του έργου ήταν εκπαιδευτικοί από το σχολείο 

μας και εκπαιδευτικοί από ένα σχολείο της Γερμανίας, τους οποίους γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου 

στην Κύπρο. Το πρόγραμμά μας είχε τον τίτλο “All the countries one hug”, ή αλλιώς «Όλες οι χώρες μία αγκαλιά». 

Συμμετείχαν μαζί με το σχολείο μας, και το σχολείο της Γερμανίας, σχολεία από τη Ρουμανία, τη Τυνησία την Τουρκία 

και τη Σλοβακία.  Η βασική ιδέα αυτού του έργου ήταν να δημιουργήσει μια πραγματική σχέση και φιλία μεταξύ των 

μαθητών-εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδόσεις τους διαφέρουν λόγω των διαφορετικών πολιτισμών. 

Προκειμένου να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο ασχοληθήκαμε με διαφορετικά θέματα όπως με την παρουσίαση των  

χωρών  και των πόλεών μας καθώς και των  σχολείων μας, ενώ οι μαθητές μας παρουσίασαν τον εαυτό τους και  τα 

χόμπι τους σε padlet (δηλαδή τοίχους)  με τη βοήθεια web 2.0 εργαλείων. 

To School EducationGgateway είναι μία χρήσιμη πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς που μέσω αυτής έγινε η 

έρευνα για εξεύρεση των οργανισμών που εξήγαγαν κύκλους μαθημάτων σχετικούς με το θέμα μας. 

Μας βοήθησε όμως και στη διάρκεια εκπόνησης του σχεδίου μας καθώς τα άρθρα στη σελίδα “Viewpoints” παρείχαν 

πληροφορίες για τις σχολικές εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές στην Ευρώπη που μας βοήθησαν στο άνοιγμα 

των οριζόντων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στη διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών και στην 

ενσωμάτωση των μειονεκτούντων μαθητικών ομάδων στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού. Όπως μας 

συμβουλεύει και το άρθρο “Arts and technology bring science to life” της στήλης Education Talks του School 

Education Gateway, “Η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και για τους σπουδαστές - είναι να καταλάβουμε ότι 

ζούμε σε έναν πλανήτη και πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια, συστηματική και ολιστική κατανόηση του πλανήτη”. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  

Οι εκπαιδευτικοί  μέσα από αυτή την πολύτιμη εμπειρία αποκόμισαν πολλά και σημαντικά οφέλη: 

• Επαφή με νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις με τρόπο βιωματικό 

• Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των νέων εργαλείων της τεχνολογίας για παιδαγωγικούς σκοπούς 
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• Κατανόηση του διαφορετικού και αξιοποίησή του 

• Συνεργασία με συναδέλφους που κινούνται σε διαφορετικό πολιτισμικό και εκπαιδευτικό χώρο 

• Έμφαση στη συνεργασία και τη διαθεματικότητα 

• Προϋποθέσεις και θετικό κλίμα για μελλοντικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

• Καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνειδητοποίησης του ρόλου του εκπαιδευτικού 

• Βελτίωση σε επίπεδο γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων 

• Αναβάθμιση των προσόντων 

Ο αντίκτυπος που είχε στον οργανισμό μας επικεντρώνεται στα εξής: 

• Οφέλη που προκύπτουν από την καλύτερη απόδοση των εκπαιδευόμενων στη διδακτική πράξη με την 

αξιοποίηση των όσων αποκόμισαν από τις δραστηριότητες 

• Διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών και ενίσχυση της διάθεσης για υιοθέτηση καινοτόμων 

διδακτικών μεθόδων που έχουν στο επίκεντρο τον μαθητή και ιδιαίτερα την ενίσχυση του μαθησιακά 

αδύναμου μαθητή 

• Διάχυση των γενικότερων γνώσεων και των πληροφοριών που αποκτήθηκαν στο σύλλογο διδασκόντων 

και στα σχολεία της Περιφέρειας  

 • Μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων να εμπλακεί και πάλι η σχολική μας μονάδα σε σχολικές συμπράξεις 

Erasmus+ 

• Δημιουργία κλίματος ενθουσιασμού και επιθυμία για μεγαλύτερη κινητικότητα και δραστηριοποίηση 
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• Προβολή του έργου και των δυνατοτήτων της σχολικής μας μονάδας στο εξωτερικό, με παράλληλη 

παρουσίαση των βασικών στοιχείων που συγκροτούν τους στόχους και τις δομές του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος 

O αντίκτυπος για τους μαθητές συνοπτικά κινήθηκε στους παρακάτω άξονες: 

• Οι ευπαθείς μαθητικές ομάδες των προσφύγων, ρομά και παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες  εντάχθηκαν στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού και κοινωνικοποιήθηκαν 

• Όλοι οι μαθητές  απόκτησαν ευρύτερη γνώση του ιδιαίτερου πολιτισμικού τους περιβάλλοντος, κάτι που 

τους βοήθησε στην γενικότερη παιδεία τους 

• Όλοι οι μαθητές ευνοήθηκαν μέσω μιας πιο βιωματικής και συνεργατικής προσέγγισης στη διδασκαλία 

και τη μάθηση 

• Με τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε. στη σχολική πράξη αναπτύχθηκαν ανώτερες γνωστικές δεξιότητες με τους 

ίδιους τους μαθητές να δημιουργούν συνθήκες οικοδόμησης της νέας γνώσης 

Οι γονείς  παρακολούθησαν και στήριξαν τις δράσεις και τις γιορτές που σχετίζονταν με το σχέδιο. Κατάλαβαν πως η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είχε συγκεκριμένους στόχους που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

Ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία ήταν επίσης πολύ θετικός. Έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου ώστε να 

ενημερωθούν οι δημότες για τις δράσεις και τα προγράμματα που πραγματοποιούνται στο σχολείο. Επίσης όλη η 

τοπική κοινωνία παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον τη σχετική εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς και 

χειροκρότησε με ενθουσιασμό τις δράσεις των μαθητών μας που βασίζονταν στα διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0 

αλλά και την θεατρική παράσταση που βασίστηκε στην ένταξη των προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον. 

Σε εθνικό επίπεδο ο αντίκτυπος ήταν σημαντικός καθώς οι μαθητές της ΣΤ τάξης παρουσίασαν τις δράσεις τους 

στο Μαθητικό Συνέδριο  Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Ανάλογο άρθρο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου και στον τοπικό τύπο της πόλης μας. 
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Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τέλος, στα πλαίσια της διάχυσης, καλέσαμε τον ρουμανικό Οργανισμό Asociația 

pentru Educație și Formare ASEF  που οργανώνει σεμινάρια ΚΑ1 στην πόλη μας με θέμα “Successful Methods for 

Social Inclusion and  Students Integration”  να επισκεφτεί το σχολείο μας όπου τους παρουσιάσαμε τις πρακτικές μας 

και πραγματοποιήσαμε ημερίδα με θέμα “I learn how to teach toleration in the digital classroom". 

ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Παρακάτω γίνεται συνοπτική αναφορά σε μερικά από τα εκατοντάδες παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε 

και μας άρεσαν: 

6. Animaker: Βίντεο παρουσίαση με σκηνές και καρτούν 

7. Audacity: Επεξεργάζεται τον ήχο 

8. Crossword Labs: Δημιουργεί σταυρόλεξα 

9. Easel.ly: Δημιουργεί οπτικές αναπαραστάσεις, μέσω των οποίων παρουσιάζονται σύνθετες πληροφορίες και 
στατιστικά στοιχεία με απλό και κατανοητό τρόπο 

10. Freelogodesign: Δημιουργεί logo 

11. Jigsawplnet: Δημιουργεί παζλ 

12. Kizoa: Δημιουργεί ταινίες και βίντεο διαδικτυακά. 

13. LearninngΑpps: Δημιουργεί κουίζ 

14. Moovly: Online πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο με κινούμενα γραφικά 

15. Pixlr: Επεξεργάζεται φωτογραφίες 

16. Pixton: Δημιουργεί κόμικς 

17. Postermywall: Δημιουργεί αφίσες 

18. PowToon: Εφαρμογή για τη δημιουργία κινούμενων παρουσιάσεων (animated presentations) 

19. Prezi: Δημιουργεί παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο καμβά αντί για τις παραδοσιακές διαφάνειες 

20. Quizlet: Δημιουργεί καρτέλες εκμάθησης για ένα θέμα και quiz για εκμάθηση και εξάσκηση 

21. Screencast-o-matic: Καταγράφει εικόνα και ήχο από την οθόνη και την κάμερα του υπολογιστή και δημιουργεί 
βίντεο 

22. Storyjumper: Δημιουργεί εικονογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία 

23. Timetoast: Δημιουργεί ιστοριογραμμή 

24. Video Pad Editor: Συνθέτει εικόνα και ήχο και προσθέτει εφέ  

25. Wordart: Δημιουργεί σύννεφο λέξεων 
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26. Xmind ,web Coggle: Δημιουργούν ενοιολογικούς χάρτες 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος του παρόντος έργου eTwinning ήταν η ενεργοποίηση, η κινητοποίηση και η καλλιέργεια 

ταλέντων των μαθητών, μέσω μίας σειράς πρωτότυπων ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων. Κατά την 

υλοποίηση έγινε χρήση εργαλείων του Web, του Web 2.0 και δυνατοτήτων που παρέχει η πλατφόρμα 

Twinspace. Αρχικά οργανώθηκαν δραστηριότητες αλληλογνωριμίας. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν απλοί 

διάλογοι στις γλώσσες των εταίρων και πραγματοποιήθηκε εξάσκηση με φυσικούς ομιλητές σε ζωντανές 

συνεδρίες. Ακολούθως, διοργανώθηκε διαγωνισμός λογότυπου, πραγματοποιήθηκε e-Debate μέσω κόμικς 

και group debate μέσω ομαδοσυνεργατικών κειμένων. Σχεδιάστηκαν και στάλθηκαν ευχετήριες κάρτες, 

τόσο παραδοσιακές όσο και επαυξημένης πραγματικότητας. Τέλος, διοργανώθηκε αλληλοδιδασκαλία 

παραδοσιακών χορών, με παρουσίασή τους σε ζωντανές εκδηλώσεις. Η συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών της Πληροφορικής και των Αγγλικών που συμμετείχαν στο έργο, περιλάμβανε webinars 

αλληλοεπιμόρφωσης, επικοινωνία μέσω Twinspace, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σελίδας του έργου 

στο Facebook. Η πλειοψηφία των μαθητών ήταν 13-14 ετών. 
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές απέκτησαν θετικότερη στάση σε θέματα συνεργασίας με 

παιδιά από άλλες χώρες, καλλιέργησαν νέες δεξιότητες, βελτίωσαν τη συμπεριφορά τους ως προς τη 

συμμετοχή τους σε ομάδες και αύξησαν τις γνώσεις τους στα Αγγλικά. Αντίστοιχα θετικός ήταν ο 

αντίκτυπος στους εκπαιδευτικούς και στο σχολείο. Το έργο έλαβε την εθνική και την ευρωπαϊκή ετικέτα 

ποιότητας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ομαδοσυνεργατική μάθηση, αλληλοδιδασκαλία, βιωματική μάθηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εργασία, την 

επικοινωνία και την καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο της σύγχρονης 

εκπαίδευσης. Λειτουργούν καταλυτικά, αλλάζουν συνεχώς τη δομή του σχολείου και στην ουσία συμβάλλουν στην 

τροποποίηση και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Βούλτσιου, 2007). Ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση σεναρίων που αφορούν την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

έχει ως σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων που θα ανταπεξέρχονται στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για εξοικείωση της νέας γενιάς με τα 

απαραίτητα εκείνα μέσα που θα μπορέσουν να την εντάξουν δημιουργικά στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

(Κουστουράκης & Παναγιωτακόπουλος, 2008; Σουβαλιώτη, 2008). 

Τόσο αυτόνομα, όσο και συνεργαζόμενοι με εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων, οι εκπαιδευτικοί ξένων 

γλωσσών, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες με εποικοδομητικό τρόπο. 

Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι καλούνται μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας να μυήσουν το μαθητή 

στην κουλτούρα αυτού που τη μιλά και να τον εισάγουν σε μια διαδικασία κατανόησης του διαφορετικού 

(Παϊζάνου & Γαβριηλίδου, 2003). Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη 

διδασκαλία του μαθήματος και να επιτύχουν τον ιδανικό συνδυασμό μάθησης και διασκέδασης 

(Γιαννακοπούλου, 2005). Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία μεταξύ καθηγητών Πληροφορικής και ξένων 

γλωσσών, όπως συνέβη στο σχολείο μας, στο παρόν έργο eTwinning. Με την ανάπτυξη κοινών σχεδίων 

δύναται να αποβεί ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς γίνεται διαθέσιμος ο εξοπλισμός του σχολικού 

εργαστηρίου Πληροφορικής, ενώ οι μαθητές ωφελούνται και στα δύο διδακτικά αντικείμενα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη επίσης το γεγονός ότι η χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογικών εργαλείων γίνεται 

συνεχώς ευκολότερη και απευθύνεται σε όλο και μικρότερες ηλικίες, διαπιστώνουμε ότι είναι δυνατό να 

δημιουργηθούν νέοι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Σημαντική 

προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός κλίματος αλλαγής και αυξημένου βαθμού αυτονομίας των 

μαθητών είναι η αξιοποίηση της πληθώρας των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. 

Ειδικότερα, η χρήση των νέων εργαλείων του WEB 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρακινεί τους 

μαθητές να δραστηριοποιηθούν ενεργά, να αλληλοεπιδράσουν, να γίνουν οι ίδιοι συνδημιουργοί του 

εκπαιδευτικού υλικού και τους δίνει τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στους εκπαιδευτικούς. 

Παράλληλα, η πληροφορία δύναται να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου 

(An&Williams, 2010). 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning έχει δώσει τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό 

σχολείων και εκπαιδευτικών να συνεργαστούν δημιουργικά μέσω της ανάπτυξης κοινών σχεδίων. Οι λόγοι για τους 

οποίους το πρόγραμμα αυτό έχει γίνει δημοφιλές, είναι η ευκολία εγγραφής και αναζήτησης εταίρων, η εύχρηστη 

και ασφαλής πλατφόρμα ανάπτυξης συνεργατικών σχεδίων, η αίσθηση της κοινότητας, το κίνητρο της αναγνώρισης 

με τη λήψη της εθνικής και ευρωπαϊκής ετικέτας ποιότητας, η συστηματική υποστήριξη από τις εθνικές υπηρεσίες, η 

έλλειψη γραφειοκρατίας, η χαρά της αλληλογνωριμίας παιδιών αντίστοιχης ηλικίας από διαφορετικές χώρες και η 

ευκαιρία για καινοτομία με το συνδυασμό πολλαπλών διδακτικών μεθόδων. 

 Τα οφέλη των έργων eTwinning για τους μαθητές και οι εκπαιδευτικούς είναι πολλαπλά: Γίνονται κοινωνοί της 

αυθεντικής μάθησης, έχουν ευκαιρία για συνεργασία σε πολλά επίπεδα, καλλιεργείται ο διαπολιτισμικός διάλογος, 

έρχονται σε επαφή με νέες τεχνολογίες αναπτύσσοντας τις προσωπικές τους δεξιότητες και συμβάλλουν στην 

επαγγελματική τους εξέλιξη (etwinning.gr, 2016). 

Στο πρόγραμμα eTwinning ενσωματώνεται μία εύχρηστη πλατφόρμα Wiki (Twinspace). Ορισμένες από 
τις πολύ σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει, είναι η κατασκευή συνεργατικών σελίδων, η χρήση 
φόρουμ, η δυνατότητα διαβάθμισης μελών ως εκπαιδευτικοί, μαθητές ή επισκέπτες, η ζωντανή σύνδεση με 
εικόνα και ήχο, η δυνατότητα μέρους του υλικού να είναι δημόσιο ή ορατό μόνο στα μέλη της κοινότητας 
κλπ. Τα μέλη ενός έργου Twinspace, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία ανάρτηση ή να επεξεργαστούν μία 
σελίδα. Οι αλλαγές γίνονται αυτόματα ορατές στα υπόλοιπα μέλη. Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί 
επισημαίνεται ότι μέσω της χρήσης Wikis, διάφορες δραστηριότητες παρουσίασης και αξιολόγησης 
μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά (Kussmaul, 2011). 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

40 

 Σύμφωνα με το μοντέλο του εποικοδομητισμού, η απόκτηση νέων εμπειριών και της συνεχούς 
αλληλεπίδρασης με τον εξωτερικό κόσμο επιταχύνει τη διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές, δομούν τη νέα 
γνώση μέσω της δημιουργίας πρωτότυπων προϊόντων, τα οποία αποκτούν διδακτική αξία τόσο για αυτούς 
όσο και για τους άλλους γύρω τους. Επιπλέον, ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης πρέπει να στηρίζεται σε 
εργασία σε συνθήκες της καθημερινής πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές να έχουν την 
ευκαιρία να δημιουργούν δικές τους αναπαραστάσεις με ποικίλο περιεχόμενο, το οποίο να εντάσσεται στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία της βιωματικής μάθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 
παιδιά σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Μέσω της βιωματικής μάθησης, τα παιδιά αναπτύσσουν τόσο τις 
συναισθηματικές όσο και τις φυσικές τους δεξιότητες (Kritzenberger et al., 2002). Το πρόγραμμα 
eTwinning, λόγω της δομής του που ευνοεί την άμεση επικοινωνία μαθητών διαφορετικών χωρών, 
ενθαρρύνει σημαντικά τη βιωματική μάθηση. 

ΟΜΟΤΙΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου eTwinning, εφαρμόστηκε σε μεγάλη έκταση η μέθοδος της 

ομότιμης διδασκαλίας. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας με την ευκολία και την ταχύτητα που 

προσφέρουν τα τελευταία χρόνια, κάνουν εφικτή τη ζωντανή αλληλοδιδασκαλία μεταξύ μαθητών που 

βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι δάσκαλοι και 

ανεβαίνουν στην κορυφή της πυραμίδας μάθησης. Αφομοιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα αντικείμενα 

που οι ίδιοι διδάσκουν, ενώ παράλληλα διδάσκοντας παιδιά άλλων χωρών εξασκούνται στην κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας. Με το να γίνουν δάσκαλοι, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν, να 

αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να δουλέψουν ομαδικά τόσο με τους συμμαθητές-συμπαρουσιαστές τους, 

όσο και με τους μαθητές που βρίσκονται στην άλλη μεριά και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

(Wikipedia, 2017). Με κατάλληλα σχεδιασμένα σενάρια που κάνουν αποτελεσματική χρήση των 

τεχνολογιών ζωντανής επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (Skype/Messenger/Twinspace Live), μειώνεται ο 

επιπλέον χρόνος που χρειάζεται για την οργάνωση και εκτέλεση ενός σχεδίου ομότιμης διδασκαλίας. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019 το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής συμμετείχε ως 
συνιδρυτικό σχολείο σε μια πολυεταιρική σύμπραξη eTwinning με τίτλο CHEER «Collaborating scHools 
pErform bEtteR». Από τη μεριά του σχολείου μας, στην οργάνωση του σχεδίου συμμετείχαν οι 
εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής και των Αγγλικών. Στόχος του έργου ήταν η ενεργοποίηση, η 
κινητοποίηση και η καλλιέργεια ταλέντων των μαθητών μέσω πρωτότυπων ομαδοσυνεργατικών 
δραστηριοτήτων. Στις περισσότερες δράσεις, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι 
και παρουσιαστές σε διάφορα αντικείμενα, καθοδηγώντας συμμαθητές τους των άλλων χωρών. Σε 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

41 

ορισμένες δραστηριότητες οι μαθητές εργάστηκαν σε μεικτές διακρατικές ομάδες παράγοντας κοινά 
αποτελέσματα. Στο πρόγραμμα πήραν μέρος τα σχολεία: 

• 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής, Ελλάδα (Συντονιστικό) 
• Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi, Τουρκία (Συντονιστικό) 
• Cherkasy Specialized school No 17, Ουκρανία 
• Szkola Podstawowa Nr 114 im. Jedrzeja Cierniaka w Warszawie, Πολωνία 
• Radviliskio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, Λιθουανία 
• Roncalli Mavo, Rotterdam, Ολλανδία 
• ICS di Codroipo, Codroipo (UD), Ιταλία 
• Bjornevatn skole, Bjornevatn, Νορβηγία 

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες: Αρχικά, δημιουργήθηκαν 

λογαριασμοί των μαθητών στο Twinspace ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια του 

έργου και να παρακολουθούν την εξέλιξή του. 

Ως εισαγωγική δραστηριότητα αλληλογνωριμίας, οι μαθητές αξιοποίησαν το Padlet, το οποίο ανήκει 

στα εργαλεία του Web 2.0. Παρέχει έναν εικονικό τοίχο, πάνω στον οποίο όποιος επιθυμεί μπορεί να 

γράψει ένα μήνυμα. Οι μαθητές όλων των σχολείων κλήθηκαν να δημιουργήσουν το προσωπικό τους 

προφίλ σε έναν κοινό «τοίχο» του Padlet. Ο τοίχος αυτός στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο Twinspace. 

Στη συνέχεια, με στόχο την εξοικείωση με τα φόρουμ του Twinspace, οι μαθητές απάντησαν στα 

Αγγλικά σε μία κοινή ερώτηση με θέμα: «What is the best place you have ever visited?». 

Ακολούθως, με την ευκαιρία της ευρωπαϊκής ημέρας των γλωσσών, ομάδες μαθητών κάθε χώρας 

βρήκαν έναν γλωσσοδέτη από κάθε γλώσσα και τον ανέβασαν στο Twinspace μαζί με τη μετάφρασή του 

στα Αγγλικά. 

Η τελευταία από τις εισαγωγικές δραστηριότητες, περιλάμβανε τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού για 

την ανάδειξη του επίσημου λογότυπου του προγράμματος. Σε αυτόν το διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές 

από όλα τα σχολεία με πρωτότυπα έργα και δημιουργίες. Τα έργα τους μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή 

και ανέβηκαν σε ειδικό χώρο στο Twinspace. Στο τέλος έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη των καλύτερων. 

Για να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, οι μαθητές κάθε σχολείου μπορούσαν να ψηφίσουν 
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μόνο έργα παιδιών άλλου σχολείου και όχι του δικού τους, μέσω της πλατφόρμας Google Drive. Σε αυτόν 

τον άτυπο διαγωνισμό, συμμετείχαν παιδιά από όλα τα συμμετέχοντα σχολεία.  

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Η επόμενη δραστηριότητα αλληλεπίδρασης ήταν γλωσσική. Στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή οι 

μαθητές κάθε χώρας με βασικά στοιχεία από τις γλώσσες των άλλων χωρών με έναν πρωτότυπο τρόπο. 

Αρχικά, οι εταίροι συμφώνησαν σε έναν εισαγωγικό διάλογο αλληλογνωριμίας στα Αγγλικά. Στη συνέχεια 

αυτός ο διάλογος μεταφράστηκε στις τοπικές γλώσσες (Ελληνικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Λιθουανικά, 

Ολλανδικά και Νορβηγικά, Σάμι(Λαπωνίας), Ιταλικά και Ουκρανικά). Ακολούθως, οι μαθητές κάθε χώρας 

ηχογράφησαν τους διαλόγους στη γλώσσα τους με τη βοήθεια του online λογισμικού Vocaroo.com. Το 

πρόγραμμα αυτό, μέσα από ένα πολύ απλό περιβάλλον, επιτρέπει την online ηχογράφηση μίας φράσης 

και παρέχει έναν σύνδεσμο προς αυτήν. Οι σύνδεσμοι παραμένουν ενεργοί για αρκετούς μήνες μετά την 

ηχογράφηση και μετά απενεργοποιούνται αυτόματα. Οι διάλογοι κάθε γλώσσας ανέβηκαν στο Twinspace 

μαζί με τους συνδέσμους για τα ηχητικά μέρη. Αφού οι μαθητές κάθε χώρας μελέτησαν τους διαλόγους, 

πραγματοποιήθηκαν ζωντανές συναντήσεις μέσω (Skype/Messenger/Twinspace Live), κατά τη διάρκεια 

των οποίων έκαναν εξάσκηση στους διαλόγους με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας.  

Καθώς το επίπεδο στα Αγγλικά των μαθητών όλων των χωρών ήταν αρκετά υψηλό, στο τέλος κάθε 

εκδήλωσης γινόταν ελεύθερος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στα Αγγλικά. Τα θέματα αφορούσαν 

συνήθως τη σχολική ζωή, καθημερινές συνήθειες, προσωπικά ενδιαφέροντα κλπ. 

Μετά από κάθε εκδήλωση, οι μαθητές που συμμετείχαν, καλούνταν να σχολιάσουν και να 

αξιολογήσουν την εμπειρία τους ως προς την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας στο φόρουμ του Twinspace. 

ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο προσκήνιο νέα τεχνολογικά προϊόντα, όπως τα τάμπλετς και τα 

έξυπνα τηλέφωνα. Πρόκειται για φορητές ηλεκτρονικές επιφάνειες εργασίας, οι οποίες βοηθούν τον 

χρήστη να εργάζεται όπου και αν βρίσκεται, να επικοινωνεί αλλά και να μαθαίνει ό,τι θέλει και όποτε το 
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επιθυμεί (Murphy, 2011). Η ευκολία της χρήσης τους έχει βοηθήσει στη διάδοσή τους ακόμα και σε μικρές 

ηλικίες. Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τη χρήση των παραπάνω 

συσκευών, φαίνεται να προσφέρουν αρκετά στη μαθησιακή διαδικασία, αυξάνοντας την εμπλοκή των 

μαθητών (Bidin & Ziden, 2013) και επιδρώντας στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητάς τους (Mang & Wardley, 2013). 

Λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων οργανώθηκε ανταλλαγή καρτών μεταξύ των μαθητών όλων 

των σχολείων. Τα παιδιά κάθε σχολείου σχεδίασαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και τις απέστειλαν σε 

παιδιά των άλλων σχολείων. Ορισμένες από αυτές τις κάρτες ήταν επαυξημένης πραγματικότητας.  Μέσω 

αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές ήρθαν συναισθηματικά πιο κοντά με τους συμμαθητές τους των 

άλλων χωρών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ακόλουθη: 

• Αρχικά δημιουργήθηκε ένας κοινός λογαριασμός για το έργο στο πρόγραμμα HPReveal.  
• Οι μαθητές όλων των χωρών σχεδίασαν κλασικές ευχετήριες κάρτες σε χαρτί. 
• Ομάδες μαθητών βιντεοσκόπησαν σύντομα βίντεο με ευχετήρια μηνύματα. 
• Στη συνέχεια, πάνω σε ορισμένες ευχετήριες κάρτες εντοπίστηκε ένα τμήμα της που θα 

δρούσε ως στόχος (π.χ. Χριστουγεννιάτικο δέντρο, Άγιος Βασίλης, δώρο κλπ.). 
• Οι κάρτες που θα μετατρέπονταν σε επαυξημένης πραγματικότητας σαρώθηκαν και οι εικόνες 

τους πέρασαν σε υπολογιστή. 
• Ακολούθως, οι μαθητές εισήλθαν με τους κωδικούς στο πρόγραμμα HPReveal και ανέβασαν 

τα βίντεο και τις εικόνες των καρτών. 
• Κατόπιν, αντιστοίχησαν ένα τμήμα-στόχο της εικόνας με ένα βίντεο. 
• Τέλος οι ευχετήριες κάρτες αποστάλθηκαν μέσω κλασικού ταχυδρομείου. 

Μόλις οι κάρτες έφταναν σε κάποιο σχολείο, οι μαθητές εκτελούσαν την εφαρμογή HPReveal σε ένα 

κινητό τηλέφωνο ή ένα τάμπλετ και περνούσαν την κάμερα του πάνω της. Η κάμερα εντοπίζοντας την 

εικόνα-στόχο, έπαιζε αυτόματα το βίντεο με τις ευχές των μαθητών της άλλης χώρας. 

ΑΝΤΑΛΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ 

Η επόμενη ενότητα αφορούσε τη διοργάνωση δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων 

επιχειρηματολογίας στα Αγγλικά. για τη βελτίωση της κριτικής σκέψης, την ενίσχυση της ικανότητας 

ανάπτυξης επιχειρημάτων και την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων τους σχετικά με την παραγωγή 

του γραπτού λόγου. Αυτό υλοποιήθηκε μέσω δύο διαφορετικών σεναρίων.  
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Στο πρώτο αξιοποιήθηκε το Google Docs. Είναι γνωστό ότι αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει τη 

δυνατότητα κοινής επεξεργασίας και διαμοιρασμού εγγράφων μέσω διαδικτύου. Μέσω αυτής 

δημιουργήθηκαν οκτώ διαφορετικά κείμενα στο Google Docs. Αυτά περιείχαν ένα από τα ακόλουθα 

θέματα προς επιχειρηματολογία με χωριστές ενότητες ΥΠΕΡ και ΚΑΤΑ: 

1. Homework should be banned  

2. All museums should be free for the public 

3. Junk food should be banned from schools 

4. Zoos should be abolished 

5. Androids are better than iPhones 

6. Grades should be abolished 

7. Traditional teaching should be replaced by YouTube lectures 

8. Should a school day start one hour later? 

Ακολούθως οι μαθητές χωρίστηκαν σε 16 μεικτές διακρατικές ομάδες. Κάθε ομάδα μαθητών επέλεξε 

ένα από τα παραπάνω θέματα, καθώς και αν θα επιχειρηματολογούσε ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ. Στη συνέχεια, 

δημιούργησαν κοινά κείμενα για κάθε ερώτημα γράφοντας επιχειρήματα, ανάλογα με τη θέση που είχαν 

πάρει.  

Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις απόψεις τους με αυτές συμμαθητών τους άλλων 

χωρών, με διαφορετικό υπόβαθρο, πολιτισμό και θρησκεία. 

Στο δεύτερο σενάριο επιχειρηματολογίας, χρησιμοποιήθηκαν κόμικς. Η δημιουργία μικρών ψηφιακών 

ιστοριών ως posters ή κόμικς από τους μαθητές θεωρείται ότι παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο τόσο στον 
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προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο (Reinders, 2010). Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργατική μάθηση, 

ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες (Milton & Garbi, 2000). Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί αρκετές online 

εφαρμογές, που επιτρέπουν τη δημιουργία καρτούν, ακόμα και από άτομα μικρής ηλικίας. Τα έργα είναι 

ορατά και από άλλους χρήστες, οι οποίοι μπορούν να τα αξιολογήσουν. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

να αποθηκεύουν τα έργα τους, να τα εκτυπώνουν, να τα επεξεργάζονται ή να τα ενσωματώνουν σε άλλες 

ιστοσελίδες. Σε αυτά τα περιβάλλοντα οι μαθητές μπορούν να εργαστούν είτε ατομικά είτε ομαδικά. 

Σύμφωνα με μελέτες (Kingsley & Brinkerhoff, 2011) για την παιδαγωγική χρησιμότητα των εργαλείων 

σχεδίασης του Web 2.0, έχει καταδειχτεί ότι αναπτύσσουν σημαντικά τις κοινωνικές δεξιότητες των 

μαθητών ενώ παράλληλα αυξάνουν την κριτική σκέψη και το  επίπεδο κατανόησης της παρεχόμενης 

γνώσης. 

Οι μαθητές κάθε σχολείου κλήθηκαν να οπτικοποιήσουν τις απόψεις τους στην ερώτηση “Should 

children under the age of 12 have cell phones?” με τη δημιουργία κόμικς. Αυτό έγινε δυνατό με χρήση του 

online λογισμικού TOONDOO. Τα comics όλων των σχολείων περιείχαν σύντομους διαλόγους στα Αγγλικά.  

Μόλις ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα, τα καρτούν συγκεντρώθηκαν και ανέβηκαν σε ειδικές σελίδες στο 

Twinspace. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν και να σχολιάσουν τις εργασίες των παιδιών άλλων 

σχολείων, παρατηρώντας και τις πολιτιστικές ομοιότητες και διαφορές, τις αντιλήψεις και τις προσεγγίσεις 

του θέματος σε κάθε χώρα. 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί (Rovegno & Gregg, 2007), έχει αποδειχθεί ότι με προσεκτική 

χρήση της τεχνολογίας ο χορός μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί σε μία ολιστική προσέγγιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου μία ιδιαίτερη 

δραστηριότητα. Αυτή περιλάμβανε ομότιμη διδασκαλία χορών ανάμεσα στους μαθητές διαφορετικών 

χωρών. Οι μαθητές της μίας μεριάς δίδασκαν είτε offline είτε σε ζωντανές εκδηλώσεις μέσω 

Skype/Messenger/Twinspace Live τους μαθητές της άλλης μεριάς έναν παραδοσιακό ή μοντέρνο χορό της 

χώρας τους. Οι μαθητές της άλλης πλευράς μάθαιναν τη χορογραφία και την εκτελούσαν. Όταν υπήρχε η 

δυνατότητα, οι μαθητές των δύο χωρών χόρευαν ταυτόχρονα σε ζωντανές συνεδρίες. Αν δεν υπήρχε αυτή 
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η δυνατότητα, κάθε σχολείο εκτελούσε και μαγνητοσκοπούσε τους χορούς των άλλων χωρών. Όλα τα 

βίντεο ανέβηκαν στο Twinspace.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στους μαθητές καθώς γνώρισαν με άμεσο 

τρόπο την κουλτούρα, τη γλώσσα και τις παραδόσεις των άλλων λαών, τους έδινε τη δυνατότητα την ίδια 

στιγμή να διδάσκουν και να μαθαίνουν, βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες καθώς στα ζωντανά 

μαθήματα η επικοινωνία γινόταν στα Αγγλικά, ενώ παράλληλα  κατάφερε να συνδυάσει  αρμονικά τη 

μάθηση με τη διασκέδαση. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

1. Το δημόσιο Twinspace του έργου CHEER:  

https://twinspace.etwinning.net/74257/home 

2. Οι καλύτερες στιγμές του έργου CHEER από τη μεριά της Ελλάδας: https://youtu.be/iRkDKp4H8Qg 
3. Οι δραστηριότητες του έργου eTwinning στην ιστοσελίδα του σχολείου:  

http://5gym-n-irakl.att.sch.gr/etwinning2018_2019.html 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Το συγκεκριμένο έργο eTwinning, στηρίχθηκε στη φιλοσοφία «Διδάσκουμε ο ένας τον άλλον – 

Μαθαίνουμε και δημιουργούμε μαζί». Οι δραστηριότητες ακολουθούσαν την ανακαλυπτική θεωρία του 

Piaget. Οι μαθητές, μέσω της ομότιμης διδασκαλίας τοπικών χορών και της ανάπτυξης κοινών projects σε 

μεικτές ομάδες, είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να αναπτύξουν νέες στρατηγικές προσέγγισης των 

θεμάτων και να μάθουν από τα λάθη τους, χτίζοντας σταδιακά τη νέα γνώση. 

Το έργο στηρίχτηκε επίσης στις ιδέες του Vygotsky για τη συνεργατική μάθηση. Τόσο κατά τη διάρκεια 

των συχνών online συναντήσεων, όσο και στη δραστηριότητα group debate, οι μαθητές εργάστηκαν σε 

εθνικές και διεθνικές ομάδες.  

Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων ήρθαν σε επαφή με έννοιες όπως η πολυγλωσσία, 

μαθαίνοντας και εξασκώντας βασικούς διαλόγους από 8 διαφορετικές γλώσσες και του διαπολιτισμικού 
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διαλόγου, ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω των debate και των κόμικς με παιδιά άλλων χωρών. Επίσης, 

διδάσκοντας, μαθαίνοντας και επικοινωνώντας στα Αγγλικά, βελτίωσαν το επίπεδο γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. Μέσω της χρήσης πρωτότυπων εργαλείων του Web και του Web 2.0, αύξησαν το επίπεδο της 

κατάρτισής τους στην Πληροφορική. 

Λόγω του γεγονότος ότι οι μαθητές δρούσαν ως δάσκαλοι, αυξήθηκε σημαντικά το επίπεδο 

κατανόησής τους σε πολλά διδακτικά αντικείμενα, σύμφωνα με τη γνωστική πυραμίδα του Bloom. 

Εξάλλου, επειδή δρούσαν ως υπεύθυνα μέλη ευρύτερων ομάδων, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

κρατήθηκε αμείωτο το ενδιαφέρον τους. 

Συνοπτικά, σε αυτό το έργο eTwinning, προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις ρίζες μας 

(παραδοσιακοί χοροί), το παρόν μας (εκμάθηση γλωσσών και έκφραση απόψεων μέσω eDebate και group 

debate) και το κοινό μας μέλλον (επαυξημένη πραγματικότητα, χρήση νέων εργαλείων του Web και του 

Web 2.0). 

Σε κάθε στάδιο, οι εκπαιδευτικοί δρούσαν ως συντονιστές, διευκολυντές και υποστηρικτές της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σημαντικότερο στοιχείο του έργου ήταν ο αποτελεσματικός συνδυασμός 

μάθησης και διασκέδασης. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ  

Στο μάθημα της Πληροφορικής: 

• Δημιουργία κόμικς (Toondoo) 
• Δημιουργία podcasts (Vocaroo) 
• Χρήση των Forum 
• Επεξεργασία συνεργατικών κειμένων (Google Docs) 
• Χρήση του Padlet  
• Χρήση εργαλείων επικοινωνίας (Skype, Messenger, Twinspace Live) 
• Δημιουργία εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (HPReveal) 

Στο μάθημα των Αγγλικών: 

• Δραματοποίηση και μίμηση ρόλων/ Συζητήσεις, debates (Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) / 
Δημιουργία προφίλ 
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• Διάλογοι µε διάφορους επικοινωνιακούς στόχους, όπως για να επιχειρηματολογήσουν σε ένα θέμα ή να 
δώσουν οδηγίες σε ζωντανά μαθήματα χορών (Λεκτικές Πράξεις). 

• Μέσω της συνεχούς online επικοινωνίας στα Αγγλικά εξασκήθηκαν στον προφορικό λόγο, έμαθαν ειδικό 
λεξιλόγιο στα θέματα του debate. 

Οι δεξιότητες που ανέπτυξαν ήταν:. 

• Να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες τόσο μεταξύ τους, όσο και online με παιδιά άλλων χωρών. 
• Να εξασκηθούν στα Αγγλικά μέσω της επικοινωνίας. 
• Να έχουν ορθή συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή τους σε ευρύτερες ομάδες 
• Να μάθουν βασικά στοιχεία από 8 νέες ξένες γλώσσες 
• Να είναι ανοιχτοί σε νέες γλώσσες, πολιτισμούς και μουσικές 
• Να δείχνουν σεβασμό σε παιδιά με διαφορετικό υπόβαθρο, θρησκεία και συνήθειες 
• Να δρουν ως δάσκαλοι και μαθητές ταυτόχρονα. 
• Γενικότερα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν, τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά, συνεργαζόμενοι με 

παιδιά είτε του σχολείου τους είτε από άλλη χώρα και να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό λογότυπου και σε 
δραστηριότητες αξιολόγησης του σχεδίου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Μετά το πέρας του έργου, δόθηκαν ερωτηματολόγια στα Αγγλικά στους συμμετέχοντες μαθητές και 
εκπαιδευτικούς μέσω φορμών της πλατφόρμας Google Drive, με τα οποία αξιολόγησαν το έργο. Στα 
ερωτηματολόγια απάντησαν μαθητές ηλικίας 11-15 ετών και εκπαιδευτικοί από όλα τα συμμετέχοντα 
σχολεία. Λόγω της χρονικής στιγμής, που συνέπιπτε με τις προαγωγικές εξετάσεις σε πολλές χώρες δεν έγινε 
δυνατό απαντηθούν τα ερωτηματολόγια από όλους τους μαθητές. Από ένα σύνολο άνω των 400 μαθητών 
που πήραν μέρος στις επιμέρους δραστηριότητες, δόθηκαν ερωτηματολόγια περίπου στο ένα τρίτο. Κατά τη 
λήψη των αποτελεσμάτων έγινε συστηματική προσπάθεια ώστε το δείγμα να είναι κατά το δυνατό έγκυρο 
και σταθμισμένο όσον αφορά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών όπως η ηλικία, το φύλο  και η χώρα 
προέλευσης. Στους πίνακες 1, 2, 3 παρουσιάζονται τα ερωτήματα που τέθηκαν στους μαθητές. Στον πίνακα 
4 παρουσιάζονται τα ερωτήματα που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς. 

Ερώτημα ΝΑΙ ΟΧΙ 
Έχω υπολογιστή / Tablet / Έξυπνο τηλέφωνο 96% 4% 
Έχω μετάσχει σε πρόγραμμα eTwinning παλαιότερα; 47% 53% 

Πίνακας 1:   Γενικές πληροφορίες για τους μαθητές. Σύνολο απαντήσεων: 178 

Από τις απαντήσεις του πίνακα 1, φαίνεται ότι όλοι σχεδόν οι μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν 
στο project, διαθέτουν πλέον τις τεχνολογικές δυνατότητες για να υλοποιήσουν ένα μέρος των 
δραστηριοτήτων στο σπίτι. Ανάλογα με το σχολείο, ορισμένοι μαθητές είχαν παλαιότερη εμπειρία 
συμμετοχής σε προγράμματα eTwinning. 

Ερώτημα Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
μερικά 

Διαφωνώ 
μερικά 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Εργάστηκα καλά με μαθητές άλλων χωρών 74% 23% 2% 1% 
Βελτίωσα τις ικανότητές μου στα Αγγλικά 65% 25% 7% 3% 
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Γνώρισα νέους πολιτισμούς και συνήθειες 75% 21% 3% 1% 
Το έργο eTwinning ήταν διασκεδαστικό και 
δημιουργικό 76% 22% 2% 0% 

Η συμμετοχή μου στο Twinspace με σχόλια 
ήταν ένας καλός τρόπος να επικοινωνήσω και 
να μοιραστώ πληροφορίες 

68% 26% 5% 1% 

Πιστεύω ότι το έργο eTwinning πήγε καλά 78% 19% 2% 1% 
Έμαθα πολλά νέα λογισμικά και εργαλεία του 
WEB 2.0 64% 26% 7% 3% 

Πίνακας 2:   Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές. Σύνολο απαντήσεων: 178 

Από τον πίνακα 2, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το  eTwinning αποτέλεσε μία πολύ ευχάριστη, 
δημιουργική και διασκεδαστική εμπειρία για τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μέσω των 
κοινών δραστηριοτήτων αύξησαν σημαντικά τις γνώσεις τους σε γλωσσικά, πολιτιστικά και τεχνολογικά 
θέματα. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν με μαθητές, αντίστοιχης 
ηλικίας από άλλα μέρη της Ευρώπης.  

Ερώτημα ΝΑΙ ΟΧΙ 
Θέλω να συμμετάσχω σε πρόγραμμα eTwinning στο μέλλον 98% 2% 

Πίνακας 3:  Συμμετοχή σε προγράμματα στο μέλλον. Σύνολο απαντήσεων: 178 

Από τις απαντήσεις του πίνακα 3, φαίνεται η επιθυμία του συνόλου σχεδόν των μαθητών να 
ξαναπάρουν μέρος σε κάποιο πρόγραμμα eTwinning στο μέλλον. 

Ερώτημα Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ 
μερικά 

Διαφωνώ 
μερικά 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Το έργο eTwinning έδωσε κίνητρο στους 
μαθητές 100% 0% 0% 0% 

Το έργο βοήθησε τους μαθητές να αυξήσουν 
την κατανόησή τους για τους άλλους λαούς 100% 0% 0% 0% 

Το έργο με βοήθησε να εντάξω περισσότερο την 
τεχνολογία στη διδασκαλία μου 100% 0% 0% 0% 

Το έργο βοήθησε τους μαθητές να εργάζονται 
ομαδικά 100% 0% 0% 0% 

Το έργο αύξησε τις πληροφορικές δεξιότητες 
των μαθητών 100% 0% 0% 0% 

Το έργο αύξησε τις δικές μου δεξιότητες στην 
Πληροφορική 88% 12% 0% 0% 

Το έργο με βοήθησε να χρησιμοποιήσω 
καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας 100% 0% 0% 0% 

Το έργο με βοήθησε να συνεργαστώ σε 
υψηλότερο επίπεδο με τους μαθητές μου 100% 0% 0% 0% 

Το έργο βοήθησε τους μαθητές μου στην 
εκμάθηση Αγγλικών 88% 12% 0% 0% 
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Το έργο έφερε τους μαθητές μου σε επαφή με 
νέες γλώσσες και πολιτισμούς 100% 0% 0% 0% 

Το έργο προσέφερε στους μαθητές νέες 
εμπειρίες στη διαδικασία της μάθησης 100% 0% 0% 0% 

Το έργο μου έδωσε ιδέες για την εκπόνηση νέων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 88% 12% 0% 0% 

Πίνακας 4:   Η αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Σύνολο απαντήσεων: 8 

Οι απαντήσεις του πίνακα 4, δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έμειναν απόλυτα 
ικανοποιημένοι από την εξέλιξη του προγράμματος. Αποκόμισαν πολλές νέες εμπειρίες, τόσο διδακτικές 
όσο και σε τεχνολογικά θέματα. Το έργο τους έδωσε ιδέες για να υλοποιήσουν στο μέλλον περισσότερα 
ευρωπαϊκά προγράμματα., Απέκτησαν επίσης κουλτούρα συνεργασίας με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, 
γνώρισαν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, τους βοήθησε να καλλιεργήσουν καλύτερες σχέσεις με 
τους μαθητές και τους έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούν διαθεματικά, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στη 
διδασκαλία τους. Μέσω του προγράμματος eTwinning, είχαν τη δυνατότητα να δώσουν στους μαθητές 
πρωτότυπες δυνατότητες ομαδικής εργασίας και να τους φέρουν σε επαφή με νέες πηγές γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Με την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, οι μαθητές απέκτησαν νέες εμπειρίες μάθησης, 
υπερβαίνοντας κατά πολύ τους στόχους ενός κλασικού προγράμματος σπουδών. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το σχολείο μας 

βελτίωσε τη διεθνή του παρουσία. Δέχτηκε πολύ θετικά σχόλια σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του από 

το σύλλογο καθηγητών, τους τοπικούς φορείς και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.  Το σημαντικότερο 

όμως επίτευγμα του έργου είναι ότι λόγω του άριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ των σχολείων στο 

πρόγραμμα eTwinning, η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και σε μελλοντικά ευρωπαϊκά σχέδια. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

Ευχαριστούμε τον Διευθυντή του σχολείου για τη στήριξη, τους συναδέλφους για τις διευκολύνσεις που 
παρείχαν και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής που στάθηκε 
δίπλα μας ενισχυτικά σε όλες τις φάσεις της εκτέλεσης του έργου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση του eTwinning έργου που υλοποιήθηκε μεταξύ των τμημάτων 

“Υποκριτικής Τέχνη Θεάτρου - Κινηματογράφου”, των ΔΙΕΚ (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) Πάτρας 

και Θέρμης. Αρχικά θα γίνει αναφορά στο θεσμό των ΔΙΕΚ καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που αφορούν 

στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς τα Ινστιτούτα διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Κατόπιν, παρουσιάζεται η καινοτομία του eTwinning στη βαθμίδα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γνωστικού 

επιπέδου 5, μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ και αναδεικνύεται η σημασία του eTwinning στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη σχετικά με 

τον φεμινισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Η έρευνα κατέδειξε ότι ενώ μεγάλο κομμάτι του 

πληθυσμού που συμμετείχαν στη συμπλήρωση των εντύπων αντιλαμβάνεται την κοινωνική αδικία σε βάρος των 

γυναικών, εν τούτοις, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση ως προς τις αρχές του φεμινισμού. Το φεμινιστικό κίνημα αλλά και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, θα έπρεπε να μην είναι ένα θέμα taboo, αλλά να υπάρχει ενημέρωση και 

διάλογος ήδη από τα σχολικά χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΆ: eTwinning, ΔΙΕΚ, Φεμινισμός, ΤΠΕ, Επαγγελματική Κατάρτιση. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο νόμος 2009/1992 αποτέλεσε την αρχή ίδρυσης των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ, τα οποία εποπτεύονταν από τον 

τότε Ο.Ε.Ε.Κ. (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Σύμφωνα με μεταγενέστερο νόμο 

(3879/10) και συγκεκριμένα στο άρθρο 12 ορίζεται ότι «τα Ι.Ε.Κ. είναι νομικά πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο 

νομικών προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή την κοινοτική 

νομοθεσία και σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής ή συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης». Φορείς 

παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης είναι μεταξύ άλλων τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

(Γιωτόπουλος, 2017b; 2017c: 1234). 

Σύμφωνα με τον Βούτσινο (Βούτσινος και συν., 1994), στην Ελλάδα τα ΙΕΚ επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες ύπαρξής 

τους καθώς: α) απορρόφησαν ήδη ένα σημαντικό μέρος των απόφοιτων των γενικών λυκείων που δεν μπορούσαν ή 

δεν επιθυμούσαν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) πρόσφεραν στους νέους αυτούς επαγγελματική 

διέξοδο μέσω μιας τυπικής κατάρτισης, που για πρώτη φορά καθιερώθηκε στην Ελλάδα και η οποία φαίνεται ότι 

ανταποκρίθηκε θετικά στις σύγχρονες απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας και γ) έδωσαν στους αποφοίτους ΤΕΣ, 

ΤΕΛ και ΕΠΛ, καθώς και σε ανέργους ή εργαζόμενους ενήλικες την ευκαιρία να συμπληρώσουν και να 

εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Βούτσινος και συν., 1994). Συνεπακόλουθα, τα ΙΕΚ παρέχουν 

συγχρόνως στους καταρτιζόμενους μια επαγγελματική κατοχύρωση και αναγνώριση όχι μόνο στην ελληνική αλλά και 

στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας (Κωτσίκης, 2000:275). Τα ΔΙΕΚ διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσω γρήγορης κατάρτισης διάρκειας 2,5 ετών, γεγονός που προσελκύει ακόμη και 

τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης, προκειμένου να τύχουν γρήγορης 

απορρόφησης από την αγορά εργασίας (Γιωτόπουλος, 2017a: 1292). 

Η άτυπη συνεργασία που υπήρχε μεταξύ των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης, οδήγησε σε σύσφιξη  των σχέσεων μεταξύ 

τους, με την από κοινού δημιουργία του eTwinning έργου με τίτλο: “Μονολογικά και διαλογικά μέρη με θέμα τον 

φεμινισμό και τον αντιφεμινισμό στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία”. Συμμετείχαν συνολικά 58 

ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας «Υποκριτική Θεάτρου – Κινηματογράφου» και 3 

εκπαιδευτές ενηλίκων. Η συνεργασία των δύο τμημάτων επιτεύχθηκε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απ’ 

όπου υπήρξε καταρχήν η γνωριμία και κατόπιν ο σχεδιασμός για την υλοποίηση του πρότζεκτ. Το έργο διήρκεσε ένα 
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ακαδημαϊκό έτος (2018 - 2019) με αποκορύφωμα την κοινή θεατρική και χορευτική παράσταση που δόθηκε στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την Παρασκευή 5/4/2019. Το γεγονός αποτυπώθηκε και στον τοπικό ηλεκτρονικό και 

έντυπο τύπο (Γιωτόπουλος, 2019). Η συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ με συνδετικό κρίκο το 

eTwinning, συνιστά καινοτομία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα της μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς για 

πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα λαμβάνει χώρα τέτοιου είδους σύμπραξη. 

 
Εικόνα 1. Από την παρουσίαση του θεατρικού έργου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. 

Το eTwinning είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και έργων (projects), 

μεταξύ καθηγητών και μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πλήθος δυνατοτήτων και 

πολλαπλών οφελών από τους συμμετέχοντες (Γιωτόπουλος, 2017d: 355).  

Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική 

πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν 

επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της 

τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση (Γιωτόπουλος, 2017d: 80). Οι πέντε κύριες περιοχές 

προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι η αυθεντική 

μάθηση, η συνεργασία, η ευρωπαϊκή διάσταση, η χρήση νέων τεχνολογιών και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την 

επίτευξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Hogenbirk et al., 2006). 
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Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του eTwinning στην παροχή ευκαιριών αυθεντικής 

μάθησης μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (European Commission, 2013; Crawley 

et. al., 2010a), ενώ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα 

αλλά επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά βίντεο, 

χρήση LMS όπως το Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και wikis (Bocconi et. al., 2012). 

Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε (Γιωτόπουλος, 2018: 355) επισημάνθηκε η ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, με συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, με μάθηση από το διαδίκτυο και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία, 

με θέμα την πάλη των δύο φύλων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά: 

α) Θεατρικά αποσπάσματα: “Νόρα” ή “Το Κουκλόσπιτο” του Ιψεν, “Τραπεζαρία” του Γκέρνυ 

β) Ποιήματα: “Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Ρίτσου, “Σημείο Αναγνωρίσεως” της Δημουλά 

γ) Κείμενα σύγχρονων συγγραφέων: “Ισόβια κάθειρξη σε ροζ και σε γαλάζιο” της Παρασκευοπούλου, “Δεν είσαι 

γυναίκα, είσαι άνθρωπος” του Κορτώ.  

Το φύλο ως κοινωνικό φαινόμενο, διαχωρίζει τους ανθρώπους με βάση τις οργανωμένες απόψεις και πεποιθήσεις 

τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (Ridgeway & Correll, 2004). Τα στερεότυπα φύλου διαμορφώνουν 

δύο ισχυρά διαφοροποιημένες κατηγορίες, τους άνδρες και τις γυναίκες όπου ενυπάρχουν υποκειμενικές αντιλήψεις 

(Beyer, 1999). Η διαφορά προβολής των δύο φύλων από τα ΜΜΕ και κυρίως μέσα από τις διαφημίσεις, έχει 

διερευνηθεί διεξοδικώς (Arima, 2003;  Furnham & Mak, 1999; Neto & Pinto, 1998). 

Σύμφωνα με την Jansen (2013 η οικειότητα και οι στενές σχέσεις μεταξύ των φύλων  δεν είναι καθαρά προσωπικές, 

αλλά λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες οι οποίοι 

ενυπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Πρόκειται για στερεότυπα και παραδοχές τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον 

οποίο οι ενήλικες αντιλαμβάνονται τη δική τους θέση, καθώς και τη θέση των άλλων στην κοινωνία στην οποία 
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διαβιούν (Mezirow, 2007). Oι μεθοδολογίες του φεμινισμού έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανές στο να εκθέτουν τις 

οικουμενικές παραδοχές – κατά Mezirow – όσον αφορά στις διεθνείς σχέσεις, στις κοινωνικές θεωρίες και τους 

διαφορετικούς γεωγραφικούς χώρους (Pratt & Rosner, 2012).  

Η Gill (2006), εξετάζει και συγκρίνει εννέα βιβλία σχετικά με το φεμινισμό ή τα ζητήματα των γυναικών και την 

παγκοσμιοποίηση, τα οποία εστιάζουν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της υλικής κατάστασης των γυναικών. 

Σύμφωνα με την ίδια, οι τάσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στον φεμινισμό και την παγκοσμιοποίηση είναι τρεις.  

Α) Προοπτικές για την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση σχετικά με το φύλο είναι κυρίως επιζήμια για τις 

γυναίκες με λίγα μόνο οφέλη. Φαίνεται να διαιωνίζεται η ανισότητα, με σχετική όμως ενδυνάμωση του ρόλου των 

γυναικών. Ενισχύεται η κινητικότητα η οποία αποτελεί ένα εργαλείο για την ενίσχυση του ακτιβισμού. Παρόλα αυτά 

χρειάζονται να γίνουν ακόμη αρκετές παρεμβάσεις. Β) Τακτικές για την προβολή των δικαιωμάτων και του ρόλου των 

γυναικών. Πρόκειται για θέματα που αφορούν ειδικά τη γυναίκα, όπως είναι τα εξής: η κοινωνική και οικονομική 

ανισότητα με βάση το φύλο, η προάσπιση και η ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα, 

η ίση συμμετοχή και τα ίδια δικαιώματα στην εργασία και στο σπίτι, καθώς επίσης ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη 

φτώχεια, τη μετανάστευση και την εργασία που εστιάζονται στο γυναικείο φύλο. Γ) Οργάνωση σε πρακτικό επίπεδο. 

Δημιουργία και ενίσχυση συνασπισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των διακρατικών φεμινιστικών δικτύων και των 

τοπικών φεμινιστικών κινημάτων. Η οργάνωση δικτύων και η διοργάνωση συνδικαλιστικών οργανώσεων για την 

επικοινωνία, τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακής. 

Πριν από τον εικοστό αιώνα, αν μια γυναίκα δεν είχε φίλους ή οικογένεια στο θέατρο, ή συνδέσεις για να 

εξασφαλίσει οικονομική υποστήριξη, οι ελπίδες της για να παρουσιαστεί ένα δικό της έργο, ήταν ελάχιστες. Το 

θέατρο, εξάλλου, αποτελεί μέρος του δημόσιας σφαίρας, όπου η επιρροή του ανδρικού φύλου είναι καθοριστική. 

Μέχρι τον δέκατο έκτο και τον δέκατο έβδομο αιώνα οι γυναίκες είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί. Πριν από τον δέκατο 

όγδοο αιώνα συγγραφείς γένους θηλυκού σπανίως καταγράφονταν. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με τη δημόσια 

παρουσίαση των έργων των γυναικών συγγραφέων, η οποία από μόνη της ήταν περιοριστική (Friedman, 1984). 

Επίσης, σύμφωνα με την Croft (2009), η φεμινιστική παρέμβαση στο χορό απαιτεί από τον δραματουργό να προσέξει 

τις αναπαραστάσεις του φύλου, τις θεσμικές πρακτικές γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα. 

O στόχος της εργασίας αυτής ήταν οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές της Υποκριτικής Τέχνης, να 

εντρυφήσουν στις αρχές της ομαδικότητας και της συνεργασίας και μέσα από την εργασία αυτή να παραχθεί ένα 

άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα καταδεικνύει τη διαχρονικότητα του ζητήματος της 

επιβολής ενός φύλου έναντι του άλλου (Harnois, 2012; Werth - Gelber & Templeton, 1989). Μέσα από μία σειρά 
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αυτοσχεδιασμών και ασκήσεων υποκριτικής, οι εκπαιδευόμενοι είχαν μία όσο το δυνατόν περισσότερο 

ολοκληρωμένη καλλιτεχνική παιδεία, καθώς έλαβαν ενεργά μέρος στην τελική έκβαση του καλλιτεχνικού 

αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις μεθόδους υποκριτικής που χρησιμοποιήθηκαν 

στην εργασία αυτή, ήταν γόνιμη τόσο για τους συμμετέχοντες καταρτιζόμενους - ηθοποιούς, όσο και για τους θεατές 

που παραβρέθηκαν στην παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο αρχαιολογικό μουσείο Πατρών.  

EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες η τηλεόραση επιδρά στη διαμόρφωση στερεοτύπων φύλου στους νέους, 

ιδιαίτερα δε οι διαφημίσεις (Κουτσελίνη & Παπαϊωάννου, 2007).Οι ερευνητικές υποθέσεις έχουν να κάνουν σχετικά 

με το εάν υπάρχουν στερεότυπα βάσει του φύλου και εάν υπάρχουν μέχρι ποιο βαθμό. Επίσης ο φεμινισμός ως 

έννοια είναι γνωστός και εάν ναι, άτομα ποιού φύλου τον υποστηρίζουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη διανομή 

και συλλογή 100 ερωτηματολογίων σε πολίτες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι περιορισμοί της έρευνας είχαν να 

κάνουν κυρίως με το χρονικό πλαίσιο το οποίο ήταν ιδιαιτέρως ασφυκτικό αφενός και αφετέρου με το γεγονός ότι οι 

ενήλικοι καταρτιζόμενοι ήταν επιφορτισμένοι εκτός από τις σπουδές τους στα ΔΙΕΚ και τη συμμετοχή τους στις 

σχετικές απαιτητικές πρόβες, με πλήθος οικογενειακών, επαγγελματικών και κοινωνικών υποχρεώσεων. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 11 ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ ο χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπέρναγε τα 10 

λεπτά. Από τους συμμετέχοντες 35% ήταν άνδρες και 65% ήταν γυναίκες. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, 8% 

έχουν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 39% τη δευτεροβάθμια και 53% την τριτοβάθμια. Όπως φαίνεται 

από το φύλο των συμμετεχόντων, η συμμετοχή τους δεν είναι ισότιμη. Μέσα από τη συνεργασία των ΔΙΕΚ μέσω του 

eTwinning και των ΤΠΕ, οι καταρτιζόμενοι από κοινού βελτίωσαν τη στάση τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες και 

κατανόησαν τη λειτουργικότητα του eTwinning, αφού από απόσταση μπόρεσαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους 

και να δράσουν ανατροφοδοτικά για την τελική επίτευξη των κοινών στόχων. 

Ηλικία Ποσοστό συμμετοχής (%) 

18-24 ΕΤΩΝ  24 

25-45 ΕΤΩΝ  35 

45-65 ΕΤΩΝ 37 
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65+ ΕΤΩΝ 4 

Πίνακας 1. Ηλικίες Συμμετεχόντων 

Οι απαντήσεις στο κύριο μέρος της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτές όπου η απάντηση ήταν Ναι ή 

Όχι (7 ερωτήσεις), σε αυτές που η απάντηση ήταν Ναι ή Όχι ή Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ (3 ερωτήσεις), και μία 

ερώτηση με πιθανές απαντήσεις Πατριαρχική οικογένεια ή Μητριαρχική οικογένεια ή Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. 

Σημειώνεται ότι η αρίθμηση στις ερωτήσεις καταδεικνύει τη σειρά με την οποία απαντήθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

που διανεμήθηκε. 

Ερωτήσεις Ναι Όχι 

1. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη φεμινιστικού κινήματος στην 

εποχή μας; 62 38 

2. Θεωρείτε ότι γνωρίζετε τις αρχές του φεμινισμού;  65 35 

5. Αναγνωρίζετε τον όρο έμφυλη βία;  72 28 

6. Έχετε υπάρξει μάρτυρας περιστατικού έμφυλης βίας;  50 50 

7. Θα καταγγέλλατε ένα περιστατικό έμφυλης βίας στην αστυνομία;  77 23 

8. Θεωρείτε ότι καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στο χώρο 

εργασίας;  65 35 

11. Θα ψηφίζατε ένα πολιτικό κόμμα με αντι-φεμινιστικές θέσεις, αν κατά τα άλλα 

συμφωνούσατε με τις υπόλοιπες θέσεις του;  14 86 

Πίνακας 2. Απαντήσεις Ναι / Όχι 

Στην ερώτηση “Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη φεμινιστικού κινήματος στην εποχή μας;” το 62% 

απάντησε καταφατικά, ενώ σε ποσοστό 65% γνωρίζουν τις αρχές του φεμινισμού. Ο όρος της έμφυλης βίας τους 

είναι γνωστός σε ποσοστό 72%, ενώ το 77% των συμμετεχόντων δήλωσε πως θα κατάγγελνε ένα περιστατικό 

έμφυλης βίας στην αστυνομία. Οι μισοί εξ’ αυτών έχουν υπάρξει μάρτυρες σε περιστατικό έμφυλης βίας. Θεωρούν 

ότι  καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στο χώρο εργασίας (65%), ενώ σε ποσοστό 86% δεν θα 

ψήφιζαν ένα πολιτικό κόμμα με αντι-φεμινιστικές θέσεις, αν κατά τα άλλα συμφωνούσαν με τις υπόλοιπες θέσεις 

του. 
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Ερωτήσεις Ναι Όχι 

Δεν 
γνωρίζω 

/ Δεν 
απαντώ 

3. Συμφωνείτε με τις αρχές του φεμινισμού;  57 17 26 

9. Πιστεύετε ότι οι εργασιακές αμοιβές των γυναικών είναι ισότιμες με 

αυτές των αντρών ως προς την παροχή της ίδιας εργασίας;  35 40 25 

10. Θεωρείτε ότι η κοινωνία προασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην 

αυτοδιάθεση;  23 58 19 

Πίνακας 3. Απαντήσεις Ναι / Όχι / Δεν γνωρίζω - Δεν απαντώ 

Στις ερωτήσεις με πιθανές απαντήσεις Ναι, Όχι και Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι 

συμφωνούν με τις αρχές του φεμινισμού σε ποσοστό 57%, δεν γνωρίζουν ή δεν απαντούν σε ποσοστό 26%, ενώ 

υπάρχει ένα ποσοστό 17% που διαφωνεί με αυτές τις αρχές. Το 40% θεωρεί ότι οι εργασιακές αμοιβές των γυναικών 

δεν είναι ισότιμες με αυτές των αντρών ως προς την παροχή της ίδιας εργασίας, ενώ 35% θεωρεί ότι είναι ισότιμες. 

Το 25% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει / δεν απαντά. Στην 3η ερώτηση αυτής της κατηγορίας το 58% δηλώνει ότι  η 

κοινωνία δεν  προασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση, ενώ αντίθετα το 23% θεωρεί ότι η 

κοινωνία το προασπίζεται. Το 19% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει / δεν απαντά. 

Ερωτήσεις Πατριαρχική 
οικογένεια 

Μητριαρχική 
οικογένεια 

Ούτε το ένα, 
ούτε το άλλο 

4. Θεωρείτε ότι μεγαλώσατε σε: 31 19 50 

Πίνακας 4. Απαντήσεις Πατριαρχική οικογένεια ή Μητριαρχική οικογένεια ή Ούτε το ένα, ούτε το άλλο 

Στην τελευταία κατηγορία με την ερώτηση σε ποιο τύπο οικογένειας θεωρούν ότι έχουν μεγαλώσει, το 31% απαντά 

σε πατριαρχική οικογένεια, το 19% σε μητριαρχική, ενώ το 50% θεωρεί ότι δεν ανήκει σε καμία από τις 

προηγούμενες κατηγορίες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και 

σε αυτήν συμμετείχαν συνολικά 100 άτομα. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 65% του δείγματος, ενώ οι άνδρες το 35%. 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ολοκληρώσει το 53%, δευτεροβάθμια το 39%, ενώ το 8% έχει τελειώσει την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται ότι επαληθεύονται τα ευρήματα σχετικών ερευνών σχετικά με το φεμινισμό και 

τον τρόπο που κάθε φύλο τον αντιμετωπίζει (Beyer, 1999). 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη φεμινιστικού κινήματος στην εποχή μας (62%), ενώ 

σε ποσοστό 65% γνωρίζουν τις αρχές του φεμινισμού. Το 72% εξ’ αυτών γνωρίζει τον όρο της έμφυλης βίας και 

επίσης θα κατήγγειλε ένα περιστατικό έμφυλης βίας στην αστυνομία (77%). Το 50% έχει υπάρξει μάρτυρας σε 

τουλάχιστον ένα περιστατικό έμφυλης βίας, ενώ το 65% θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στο 

χώρο εργασίας καταστρατηγούνται.  Το 86% των συμμετεχόντων δεν θα ψήφιζε ένα πολιτικό κόμμα με αντι-

φεμινιστικές θέσεις, αν κατά τα άλλα συμφωνούσε με τις υπόλοιπες θέσεις του.  

Συμφωνούν με τις αρχές του φεμινισμού σε ποσοστό 57%, ενώ το 40% θεωρεί ότι οι εργασιακές αμοιβές των 

γυναικών δεν είναι ισότιμες με αυτές των αντρών ως προς την παροχή της ίδιας εργασίας.  Το 58% δηλώνει ότι  η 

κοινωνία δεν  προασπίζει το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση, ενώ το 50% δηλώνει ότι δεν έχει μεγαλώσει 

ούτε σε πατριαρχική, ούτε σε μητριαρχική οικογένεια.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι με όρους, όπως, της έμφυλης βίας ή του φεμινισμού. Υπάρχει 

σχετική ενημέρωση και σχετική γνώση σε θεωρητικό επίπεδο. Παρόλα αυτά εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με το 

κατά πόσον το φεμινιστικό κίνημα και οι θέσεις του βρίσκουν απήχηση στη σημερινή κοινωνία. Η κοινωνία δεν 

δείχνει να προασπίζει την αυτοδιάθεση των γυναικών. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν φαίνεται να προωθείται από 

την κοινωνία για δημιουργικό διάλογο και αυτό από μόνο του αποτελεί εμπόδιο στην πραγματική εξίσωση των 

γυναικών αφενός στον εργασιακό τομέα και στη ισότιμη μισθοδοσία τους και αφετέρου στα ίσα δικαιώματα στην 

πράξη και από τα δύο φύλα σε όλο το κοινωνικό πλαίσιο.  

Το συγκεκριμένο ερευνητικό δείγμα αποτέλεσε μια κρίσιμη μάζα για μια αρχική επεξεργασία των δεδομένων και για 

τη διεξαγωγή κάποιων αρχικών συμπερασμάτων. Μια καλή πρακτική θα ήταν να επεκταθεί το δείγμα σε ποσοτικό 

επίπεδο (άνω των 300 ερωτηματολογίων) και να υπάρχει διαστρωμάτωση του δείγματος τόσο σχετικά με το φύλο, 
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όσο και με την ηλικία, και το επίπεδο μόρφωσης. Για να επιτευχθεί η εγκυρότητα του ερευνητικού μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε, καλό θα ήταν να υπάρξει μελλοντική επεξεργασία του με χρήση κάποιου στατιστικού πακέτου – 

εφαρμογής. Επίσης, η διανομή του ερωτηματολογίου σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες θα προσέθετε 

περαιτέρω πληροφορίες για επεξεργασία με στόχο τα αποτελέσματα να είναι ακόμη πιο έγκυρα και αξιόπιστα. 

Καθώς το δείγμα θα έχει αναφορά σε ένα αστικό κέντρο (Θεσσαλονίκη) θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρξει σύγκριση 

και με άλλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, προκειμένου να επισημανθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές που 

ενδεχομένως θα προκύψουν. 
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<EMOTIONS COME, EMOTIONS GO> ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΤWINNING 

Τσουβάλογλου Θεανώ 

Εκπαιδευτικός του 14ου Δ.Σ.Σταυρούπολης 

theanotso@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα etwinning με τίτλο <Emotions come emotions go>, που πραγματοποιήθηκε τη σχολική 

χρονιά 2018-2019. To πρόγραμμα ήταν διάρκειας 6 μηνών από το Δεκέμβρη έως το Μάιο και συμμετείχαν μαθητές 

της Α΄ δημοτικού και νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

ευέλικτης ζώνης. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κάνουν νέους φίλους, να έρθουν σε επαφή 

με θετικά και αρνητικά συναισθήματα, να τα γνωρίσουν και να μάθουν να τα διαχειρίζονται μέσα από δράσεις που 

έγιναν, να βελτιώσουν την αγγλική γλώσσα στον προφορικό λόγο και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση 

υπολογιστών. Πραγματοποιήθηκαν συνεργατικές δράσεις μέσα από τις οποίες οι μαθητές εξωτερίκευσαν τα 

συναισθήματά τους και συνειδητοποίησαν ότι και άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας από άλλες χώρες βιώνουν τα ίδια 

συναισθήματα. Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι δράσεις εντάχθηκαν στα πλαίσια 

των προγραμμάτων σπουδών των περισσότερων γνωστικών αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν μεταξύ 

στο messenger, skype καθώς και με τηλεδιασκέψεις. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project και η ομαδοσυνεργατική. 

Έχει υποβληθεί αίτηση για απόκτηση ετικέτας ποιότητας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συναισθήματα, διαχείριση,αναγνώριση, συνεργασία T.Π.E. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόγραμμα Emotions come emotions go είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning που πραγματοποιήθηκε 

τη σχολική χρονιά 2018 – 2019, μεταξύ του 14ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και των 

νηπιαγωγείων Lentini και Chieti από την Ιταλία, Sliema, Floriana και Marsa από τη Μάλτα. Βασικός σκοπός του 

προγράμματος ήταν η επαφή των μαθητών με κάποια συναισθήματα που βίωναν καθημερινά, η αναγνώριση και 
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διαχείρισή τους. Σημαντικός ήταν ο ρόλος της τεχνολογίας, που προώθησε τη συνεργατική μάθηση και έτσι δόθηκε η 

δυνατότητα ανταπόκρισης στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή (Schulz- Zander, Büchter&Dalmer, 2002). Εξάλλου 

με τη συνεργατική μάθηση ενισχύεται η αυτοεκτίμηση, η αυτοεικόνα και αποκτά ο μαθητής θετική στάση απέναντι 

στο σχολείο, βελτιώνοντας τον γραπτό και προφορικό λόγο και αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη. (Johnson & 

Johnson, 1993). 

Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά και προέκυψε μέσα από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Εικαστικών και της Θεατρικής Αγωγής. 

Το eTwinning είναι μια ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης που επιτρέπει τη συνεργασία, επικοινωνία μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών από τις συμμετέχουσες Eυρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη κοινών στόχων (Paloff & 

Pratt, 1999). Κύριο εργαλείο είναι οι τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας που επιτρέπουν την άμεση και 

αποτελεσματική συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη, ενώ οφέλη αποκομίζουν και οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί, καθώς μέσα από την κοινότητα αυτή έχουν ευκαιρίες για δωρεάν και συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη. (https://www.etwinning.net/el/pub/about.htm) 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Τα συναισθήματα είναι ένα ευαίσθητο και σπουδαίο κεφάλαιο για τη ζωή κάθε παιδιού. Ξεκινά να το απασχολεί από 

τότε που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και κρατά για πάντα. O τρόπος που τα διαχειρίζεται, τα αναγνωρίζει και τα 

αποδέχεται καθορίζει τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι σε καταστάσεις και σε άλλους ανθρώπους, αλλά 

κυρίως επιδρά στην αυτοαντίληψη και αποδοχή της προσωπικότητάς του. Τα νήπια και παιδιά της πρώτης τάξης του 

δημοτικού βρίσκονται νοητικά στη φάση του εγωκεντρισμού σύμφωνα με τον Piaget (Παρασκευόπουλος, 1985). Δεν 

είναι εύκολο να μπουν στη διαδικασία του μοιράσματος, να γίνουν μέλη μιας τάξης, να περιμένουν τη σειρά τους για 

να μιλήσουν ή να παίξουν με κάποιο παιχνίδι που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν αδιαφορούν για τους άλλους, 

απλά δεν μπορούν ακόμα να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση ενός άλλου, να έχουν ενσυναίσθηση. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα μικροεντάσεις, καυγάδες και συναισθήματα ματαίωσης που τους προκαλούν. Συχνά έχουν 

συναισθήματα τα οποία δε γνωρίζουν με ποιο τρόπο να τα εκφράσουν ή να τα περιορίσουν.  

Μελέτες έδειξαν ότι η καλλιέργεια των συναισθημάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των 

μελλοντικών ενηλίκων (Κόνσολας, 2007). Στο σχολικό πρόγραμμα η καλλιέργεια των συναισθημάτων είναι μια 

μακρόχρονη διαδικασία που διαχέεται σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες των μαθητών, από τη μοναχική 

απασχόληση έως τις ομαδικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον εκπαιδευτικό.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Βασικοί στόχοι του έργου ήταν  

• Να μάθουν ν’ αναγνωρίζουν τα βασικά συναισθήματα (λεκτικά και βιωματικά) και να τα εκφράζουν  

• Να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τους άλλους, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν καλές 

σχέσεις 

• Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση 

• Να μάθουν να ελέγχουν τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούν συγκρούσεις και να επιλύουν τις 

διαφορές τους με ηρεμία 

• Να μάθουν να αποδέχονται τα συναισθήματα που βιώνουν, είτε ευχάριστα, είτε δυσάρεστα και να 

αναγνωρίζουν στους άλλους το δικαίωμα να τα βιώνουν κι εκείνοι 

• Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τον προφορικό και αφηγηματικό λόγο, τις συνεργατικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες 

• Να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν συναισθήματα μέσω της μουσικής και ζωγραφικής 

• Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό και να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο και τα online 

ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

• Να μάθουν να συνεργάζονται μέσα από ομαδοσυνεργατικές δράσεις, να ακούνε και να σέβονται τη 

γνώμη των άλλων ακόμα και αν είναι διαφορετική από τη δική τους. 

KAINOTOMIA 

Tο πρόγραμμα στηρίχτηκε στην ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση καθώς και στη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης του Gardner.Οι μαθητές εργάστηκαν συνεργατικά, σε ομάδες διαφορετικών δυνατοτήτων, με στόχο την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι δραστηριότητες των ομάδων σχεδιάστηκαν με βάση τις 

δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή, είχαν νόημα για τα ίδια τα παιδιά, άπτονταν των ενδιαφερόντων 

τους και προσιδίαζαν στην ηλικία τους (5 και 6 ετών). Το σύνθημα της κάθε ομάδας ήταν ότι κανείς δεν περίσσευε. Η 

επικοινωνία των εκπαιδευτικών έγινε με τη δημιουργία ομάδας στο messenger με τίτλο <emotions come emotions 

go> για πιο άμεση επαφή μεταξύ τους, μέσω skype, καθώς και μέσω της πλατφόρμας etwinninglive με 

τηλεδιασκέψεις. Έγινε ανταλλαγή απόψεων στις τηλεδιασκέψεις, τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών, όσο και μεταξύ 

μαθητών. Καινοτομία ως προς τη διαδικασία μάθησης αποτέλεσε η πρακτική της ενεργού συμμετοχής των μαθητών 

σε συνεργατικές δράσεις, όπως η δημιουργία ιστορίας που τους έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης της φαντασίας, η 

ανάγνωση βιβλίων και η δημιουργία κοινής συνεργατικής ζωγραφικής. Τους δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψουν και 
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να επικοινωνήσουν με παιδιά από την Ιταλία και τη Μάλτα δημιουργώντας μια κοινή συνεργατική ιστορία και 

παίζοντας παιχνίδια κουίζ με τη χρήση υπολογιστή και tablet, καθώς και τη δημιουργία και ψήφιση του λογότυπου 

του έργου. Καταλυτικός ήταν ο ρόλος της υλικοτεχνικής υποδομής και η χρήση πλούσιων οπτικοακουστικών μέσων 

όπως κάμερας, υπολογιστών, μικροφώνου, για τις τηλεδιασκέψεις, κινητού και tablet υπό την επίβλεψη του 

εκπαιδευτικού, που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς διαμόρφωσαν ένα νέο περιβάλλον μάθησης 

ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της τάξης και καταλύοντας τους περιορισμούς της γεωγραφικής απόστασης. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού ήταν υποστηρικτικός και διευκολυντικός καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στο τέλος 

αξιολογήθηκε το έργο τόσο από εκπαιδευτικούς, όσο και από μαθητές με χρήση ερωτηματολόγιου. Το έργο 

παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στους γονείς του σχολείου στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αναρτήθηκε στα 

blog των σχολείων https://www.riccardodalentini.edu.it/foto/1203-concorso-logo-progetto-e-twinning.html, σε blog 

που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό, καθώς και στο facebook 

 https://www.facebook.com/780881861977685/posts/2153843321348192/. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Το πρόγραμμα ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη όλων των μαθησιακών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος με 

διαθεματική προσέγγιση. Αρχικά έγινε ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τα συναισθήματα παίρνοντας 

αφορμή από σχετικό κείμενο του βιβλίου γλώσσας της Α΄δημοτικού, καθώς και από συμπεριφορές που βίωναν 

καθημερινά οι μαθητές μες στην τάξη, που είχαν ως αποτέλεσμα κάποιες φορές τη δημιουργία μικροσυγκρούσεων. 

Mε την καθοδηγούμενη διερευνητική συνεργατική μέθοδο έγινε συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα που 

εκφράζονταν μέσα στο κείμενο. Έγινε αναφορά σε θετικά και αρνητικά με παρουσίαση βίντεο και με ανάγνωση 

σχετικών βιβλίων όπως<Ένα βιβλίο γεμάτο συναισθήματα>, <Η φωνή δεν είναι για να ουρλιάζουμε>, <Τα χέρια δεν 

είναι για να δέρνουμε>, <Ο κήπος των συναισθημάτων>, σχετικών με τα συναισθήματα της αγάπης, του θυμού, της 

ζήλιας, της λύπης, της χαράς και έγινε μια πρώτη συζήτηση και γνωριμία των μαθητών με αυτά. 

Ακολούθησε μια πρώτη επικοινωνία/ επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών σχετικά με τους στόχους και το 

χρονοδιάγραμμα του έργου μέσω της πλατφόρμας και στη συνέχεια μοιράστηκαν υπεύθυνες δηλώσεις στους γονείς 

σχετικά με τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα και για το ανέβασμα φωτογραφιών 

τους στην πλατφόρμα του twinspace. Το έργο δομήθηκε σε σελίδες, στις οποίες ανέβαινε το υλικό του έργου. Οι 

μαθητές 5 και 6 ετών δεν ήταν εφικτό να διαχειριστούν τις σελίδες, γι’ αυτό δεν εγγράφηκαν στο twinspace, οπότε δε 

μπορούσε να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ τους στο twinmail του twinspace, αφού το υλικό ανέβαινε από την 

εκπαιδευτικό.  
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Στη συνέχεια στη σχετική σελίδα του έργου, έγινε η παρουσίαση των μαθητών που συμμετείχαν με τη χρήση βίντεο 

(σχήμα 1), με ανέβασμα φωτογραφιών τους, με τη χρήση της εφαρμογής thinkling, καθώς και μέσω τηλεδιασκέψεων, 

ώστε να γίνει μια πρώτη γνωριμία/ επαφή μεταξύ τους.  

 

 

 

  

 

Κάθε εκπαιδευτικός παρουσίασε τον εαυτό του με τη βοήθεια του συνεργατικού διαδικτυακού εργαλείου/ τοίχου 

padlet (https://padlet.com/tsouvalou/7occc216851m). Με τη βοήθεια της εφαρμογής Ζeemaps έγινε εντοπισμός των 

συμμετεχόντων πόλεων/ χωρών στο χάρτη και παρουσίαση των συμμετεχόντων σχολείων σε ένα συνεργατικό τοίχο 

padlet (https://padlet.com/tsouvalou/orrropxf7zvk) . 

Επίσης έγινε ψηφοφορία σχετικά με την επιλογή του λογότυπου του έργου (σχήμα 2) με το εργαλείο proprofs.com. 

Επικράτησε του νηπιαγωγείου Lentini της Ιταλίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Το λογότυπο του έργου. 

Σχήμα 1:Το βίντεο παρουσίασης των μαθητών 
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Στα πλαίσια της πληροφορικής οι μαθητές ανέπτυξαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, χρησιμοποιώντας τον 

υπολογιστή για να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι κουίζ με τη χρήση του εργαλείου kahoot (δημιουργία 

κουίζ σχετικά με θετικά και αρνητικά συναισθήματα), το οποίο έπαιξαν με μεγάλη χαρά, παιχνίδι ιδιαίτερα 

διασκεδαστικό, αφού προηγουμένως παρακολούθησαν βίντεο και εμπνεύστηκαν για τη δημιουργία του. Επίσης 

κατασκεύασαν ένα συννεφόλεξο με λέξεις σχετικές με τα συναισθήματα με τη χρήση του εργαλείου wordart, το 

οποίο αναρτήθηκε σε μια κοινή παρουσίαση, δημιούργησαν πόστερ με τη χρήση του εργαλείου canvas και τέλος 

έγινε αξιολόγηση του έργου τόσο από μαθητές, όσο και από εκπαιδευτικούς. 

Επίσης έγινε συγγραφή μιας συνεργατικής ιστορίας με τη χρήση του εργαλείου littlebird tales την οποία θα 

μπορούσε κανείς να προσπελάσει στον παρακάτω σύνδεσμο: https://littlebirdtales.com/tales/view/story_id/724346/.  

Στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος κρατήθηκε ημερολόγιο καθημερινών συναισθημάτων, καλλιεργώντας την 

γραπτή έκφραση και τον κατευθυντικό επεξηγηματικό λόγο. Επίσης έγινε αναφορά σε χριστουγεννιάτικα έθιμα που 

αναρτήθηκαν σε σχετική σελίδα του έργου. 

Στο πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών έγινε κατασκευή χριστουγεννιάτικων καρτών που παρουσιάστηκαν σε 

μια κοινή παρουσίαση στη σχετική σελίδα του έργου, κατασκευή πάνινων κούκλων για κουκλοθέατρο, ζωγραφιών 

εμπνευσμένων από την ανάγνωση των βιβλίων που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και φατσούλες- ζωγραφιές που 

εξέφραζαν συναισθήματα. Για το καλοκαίρι δημιουργήθηκε μια συνεργατική ζωγραφιά με το εργαλείο colorillo.  

Το θέμα των συναισθημάτων προσεγγίστηκε επίσης μέσα από το θεατρικό δρώμενο με τίτλο <Το παπάκι στο νησί 

των συναισθημάτων>, που διασκευάστηκε από τα ίδια τα παιδιά.  

Το μάθημα της μουσικής έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν μουσικοκινητικά με την ακρόαση των 

«τεσσάρων εποχών» του Vivaldi  

Οι μαθητές σε όλες τις δραστηριότητες ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας, σεβασμού προς το συμμαθητή τους και 

εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά. 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν δημιουργικά και ξεπέρασαν περιορισμούς, λόγω της 

συμμετοχής διαφορετικών χωρών, όπως της δυσκολίας στην γλωσσική επικοινωνία, καθώς και του περιορισμένου 

χρόνου από κάποιους εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιήθηκε σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία. Η προστιθέμενη αξία 

του έργου έγκειται στην αξία της συνεργασίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών κρατών. Κατά τη διάρκεια των 

δράσεων (δημιουργία padlet για παρουσίαση των εκπαιδευτικών και σχολείων, δημιουργία συνεργατικής ιστορίας, 

ζωγραφική από κοινού, δημιουργία λογότυπου και ψηφοφορίας από τους μαθητές, δημιουργία κουίζ, χρήση του 

twinboard όπου αναρτήθηκαν όλα τα logo, χρήση μουσικής για την έκφραση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων) 

όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν από κοινού. Οι μαθητές μας πήραν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις στο TwinSpace 

(αξιολόγηση του έργου, ευχές για το καλοκαίρι, δημιουργία χριστουγεννιάτικης κάρτας, δημιουργία πόστερ και 

wordart συννεφόλεξου, δημιουργία βίντεο). Πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις για γνωριμία, παρουσίαση των 

εργασιών, ανατροφοδότηση για τη συνέχεια του έργου και ανταλλαγή ευχών (τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι). 

Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών επεκτάθηκε στα κοινωνικά δίκτυα για καλύτερη συνεργασία, όπως με τη 

δημιουργία κλειστής ομάδας που δημιουργήθηκε στο messenger, μέσω skype και hangouts. Μεταξύ των μελών 

υπήρξε και επικοινωνία μέσω email προκειμένου να δοθούν οδηγίες για να χρησιμοποιηθούν σωστά τα εργαλεία 

web.2 (littlebirds, corodillo, answergarden, kahoot, google presentations,canvas κ.α.) και για ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με την πορεία του έργου. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το ημερολόγιο εργασίας στο twinspace όπου 

καταγράφτηκαν οι δραστηριότητές μας και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών μας . 

Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων συνεργατών ήταν κάτι που αποτυπώθηκε στην πλατφόρμα σ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου. Η αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς έγινε μέσω online ερωτηματολογίων με τα 

εργαλεία answergarden και googleforms. Επίσης έγινε αξιολόγηση του προγράμματος και από τους γονείς με τη 

χρήση ερωτηματολογίων. 

Η ηλεκτρονική διάχυση των αποτελεσμάτων έγινε με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των σχολείων και με δημιουργία 

βίντεο με τα ψηφιακά προϊόντα κάθε σχολείου στην πλατφόρμα του twinspace. Στην αξιολόγηση έγινε χρήση και του 

twinboard. Επίσης η διάχυση του έργου έγινε και με την παρουσίαση θεατρικού δρώμενου με τη λήξη της σχολικής 

χρονιάς και παρουσίασή του στην τελετή λήξης καθώς και με παρουσίαση σχετικών βίντεο στη σχετική σελίδα του 

έργου σε ένα συνεργατικό padlet.  

Οι εκπαιδευτικοί συνέπραξαν με μεγάλο ενθουσιασμό ερχόμενοι σε συνεχή επαφή μέσω τηλεφώνου (hangouts, 

messenger). Το πιο ενδιαφέρον από όλα ήταν οι τηλεδιασκέψεις. Και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετείχαν με 
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μεγάλη προθυμία περιμένοντας μάλιστα τις επόμενες. Οι εκπαιδευτικοί παρέχοντας επεξηγήσεις και οδηγίες, 

συνεργάστηκαν με τους μαθητές για να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες. Τα συναισθήματα και οι δεσμοί φιλίας 

που δημιουργήθηκαν από την ομαδικότητα και τη συνεργασία όλων μας είναι η καλύτερη ανταμοιβή για εμάς και 

βέβαια γλυκές αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για χρόνια.  

Οι δραστηριότητες του έργου έγιναν και διαμοιράστηκαν με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη δημιουργία 

συνεργατικών έργων, με προγράμματα και εργαλεία web2.0, με την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιότητων 

μέσω της αλληλεπίδρασής τους και με τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.  

Βασικό εργαλείο του έργου ήταν οι τηλεδιασκέψεις που προώθησαν την αυθεντική επικοινωνία και έδωσαν κίνητρο 

στους μαθητές να συμμετέχουν σε όλες. Έγιναν μέσω της πλατφόρμας του twinspace με τη χρήση του προγράμματος 

Adobe Connect. Η συνεργασία που υπήρξε μεταξύ μαθητών διαφορετικών χωρών μέσω διαδικτύου, βοήθησε στην 

αλλαγή του τρόπου μάθησης που συντελέστηκε σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, σε μια νέα κοινότητα μάθησης. 

(Scardamalia & Bereiter, 1994). 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ 

 Τα αποτελέσματα του έργου ήταν θετικά σε πολλά επίπεδα. Όσον αφορά στους μαθητές ήρθαν σε επαφή με 

μαθητές από σχολεία της Ιταλίας και της Μάλτας, πράγμα που τους ενθουσίασε. Ο ενθουσιασμός τους ήταν τόσος, 

ώστε τελικά πείστηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και μαθητές των οποίων οι γονείς ήταν αρχικά αρνητικοί. 

Παράλληλα ο ενθουσιασμός συνέβαλε αποφασιστικά στο να γίνει το έργο ευρέως γνωστό σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς και όλοι να επιθυμούν μελλοντική συμμετοχή. Επιπλέον, η όλη διαδικασία βοήθησε και παιδιά με 

ιδιαιτερότητες, αφού όλα μπορούσαν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους να συμμετέχουν ζωγραφίζοντας ή 

φωτογραφίζοντας κάνοντας τη μάθηση πιο «συμπεριληπτική».  

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς μπορέσαμε να γνωρίσουμε εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες, να συνεργαστούμε, 

να μοιραστούμε ιδέες. Επίσης η χρήση του υπολογιστή, του διαδικτύου και της τεχνολογίας βοήθησε να 

βελτιώσουμε οι ίδιοι τις γνώσεις μας στον τομέα της πληροφορικής, ωθώντας μας να ασχοληθούμε περισσότερο 

παρακολουθώντας τηλεκπαιδεύσεις και on line σεμινάρια. 

Διάχυση του προγράμματος έγινε, εκτός από την προφορική διάδοση από τα ίδια τα παιδιά, με δημοσιεύσεις σε 

κοινωνικά δίκτυα και στα site των σχολείων. Επίσης, στους διαδρόμους τοποθετήθηκαν κολλάζ με έργα των παιδιών 
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και αφίσα με το λογότυπο του έργου και δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής. Το έργο παρουσιάστηκε στους γονείς στη 

λήξη της σχολικής χρονιάς σε σχετική ημερίδα.  

Συμπερασματικά, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στο μέγιστο βαθμό και σε αρκετά σημεία πάνω 

από τις προσδοκίες μας. Έτσι, εκτός από την επίτευξη των αρχικών στόχων της βελτίωσης των αγγλικών, της επαφής 

με άλλες κουλτούρες, της βελτίωσης των γνώσεων στη χρήση υπολογιστή, το γεγονός ότι όχι μόνο όλοι οι μαθητές 

μπορούσαν αλλά και ήθελαν να συμμετέχουν αποτέλεσε ίσως το πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα, έχοντας αντίκτυπο 

στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και σε όλο το σχολείο, αφού πιο ζωηροί ή αδιάφοροι μαθητές άρχισαν 

τώρα να συμμετέχουν και να ενδιαφέρονται. Τα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω 

σύνδεσμο. 

https://twinspace.etwinning.net/78029/home 

Τέλος οι μαθητές κατάλαβαν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχουν παιδιά με τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανάγκες και 

βιώνουν τα ίδια συναισθήματα. 
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Παρουσίαση έργου “Myths and Legends of my Country” 

 
 Λάκκη Κωνσταντίνα 

Καθηγήτρια ΠΕ06 (Αγγλικών) M.Ed., ΓΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ «Μίκης Θεοδωράκης» 
dinalakki@gmail.com  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Πρόκειται για ένα e-Twinning πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019. 

Συμμετείχαν μαθητές από την Ελλάδα (Γενικό Λύκειο Σκάλας Ωρωπού «Μίκης Θεοδωράκης»), την Ιταλία (Convitto 

Nazionale "G.B.Vico" στην πόλη Chieti της επαρχίας Abruzzo. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό για την πολιτισμική κληρονομιά και τον 

αμοιβαίο σεβασμό που πρέπει να τυγχάνει. Η καλλιέργεια αμοιβαίας εκτίμησης και κατανόησης κοινών πολιτιστικών 

στοιχείων συντελεί στον πολυγραμματισμό και την ανάπτυξη πολυ-πολιτισμικής συνείδησης των μαθητών, ως 

Ευρωπαίων πολιτών. Το έργο εκπονήθηκε μέσω της διαθεματικής προσέγγισης και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

με την  χρήση τεχνολογίας. Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν στην καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, του 

ψηφιακού εγγραμματισμού των μαθητών και της πολυγλωσσίας τους. 

Αφορά ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων της Ξένης γλώσσας, 

Ιστορίας και Λογοτεχνίας του  αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Λυκείου δίνοντας στους 83 μαθητές και 8 καθηγητές 

που συμμετείχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να αναζητήσουν, να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν με τους 

εταίρους τους τόσο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας eTwinning όσο και ταξιδεύοντας φυσικά στην Ιταλία και την 

Ελλάδα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πολιτιστική κληρονομιά, πολυγραμματισμός, διαθεματικότητα 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

74 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το έργο, εμπνευσμένο από το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 

περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να 

ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά 

μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον» (Europa, 2018). 

Το θέμα αφορά το πώς οι μαθητές, στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, θα έρθουν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο,  σε επαφή με την  κουλτούρα, τη  νοοτροπία και τα  έθιμα άλλων λαών, αναζητώντας κοινά στοιχεία 

και διαφορές στους μύθους και θρύλους της χώρας τους, οι οποίοι αποτελούν στην ουσία τη δίοδο μέσα από την 

οποία θα γνωρίσουν στοιχεία τόσο της δικής τους πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και των εταίρων τους. 

Προσεγγίσαμε λοιπόν την ιδέα μιας Ευρώπης χωρίς πολιτισμικά σύνορα, την αξία του σεβασμού στη 

διαφορετικότητα μέσω της ευελιξίας, κινητικότητας, προσαρμοστικότητας και της ανάδειξης των κοινών σημείων 

στην μυθολογία της Ευρώπης. 

Στην ελληνική κοινωνία του σήμερα, αυτό συνεπάγεται τη διαμόρφωση ενεργών Ευρωπαίων  πολιτών, οι οποίοι θα 

είναι πολυγραμματισμένοι,  ώστε να επικοινωνούν, να κατανοούν και να σέβονται τη διαφορετικότητα  διατηρώντας 

ταυτόχρονα τη δική τους εθνική ταυτότητα (Καζαμίας & Πετρονικολός, 2003). Η έννοια του πολυγραμματισμού 

(multi-literacy)  (Unesco, 2004) αποτελεί νέο όρο καθώς εκτός από τον εγγραμματισμό των μαθητών (Sifakis, 2004), 

δηλαδή την ικανότητά τους να διαβάζουν και να γράφουν, περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παραγωγή 

και κατανόηση κειμένων που έχουν σχέση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των πολυμέσων αλλά και την 

ποικιλία ειδών κειμένου που παράγονται μέσα σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία, δηλώνοντας  τη 

γλωσσική πολυμορφία τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (ΕΠΣ; Lankshear & Knobel, 2003; Ντελόρ, 

1992; Πασιάς, 2003). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα eTwinning  του σχολείου συμπεριλάμβανε 37 μαθητές και 5 καθηγητές του Γενικού 

Λυκείου Σκάλας Ωρωπού «Μίκης Θεοδωράκης» ενώ οι εταίροι και συνιδρυτές του έργου από το Δημόσιο Λύκειο και 

Γυμνάσιο Convitto Nazionale "G.B.Vico" στο Κιέτι της Ιταλίας αριθμούσαν 46 μαθητές και 3 καθηγητές. Ήταν ετήσιο 

και πραγματώθηκε μέσω της συνεργατικής μάθησης με την μέθοδο project και τη χρήση τεχνολογίας. Πιο 

συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν διακρατικές, συνεργατικές ομάδες μαθητών, οι οποίοι εκπόνησαν εργασίες που 

προωθούν την επικοινωνία και αυτό-έκφραση υποδεικνύοντας στοιχεία δημιουργικότητας και επίλυσης 
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προβλημάτων μέσω μιας αρμονικής σύνθεσης διαφορετικών προοπτικών. Μέσα από την έρευνα και μελέτη οι 

μαθητές προσπάθησαν να αναγνωρίσουν την ταυτότητά τους και να τοποθετηθούν στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μαζί με 

τους εταίρους τους. Οι eTwinners αναζήτησαν κοινά στοιχεία καθώς και τις διαφορές τους, ώστε να γνωρίσουν νέους 

πολιτισμούς και τρόπους ζωής και να ευαισθητοποιηθούν, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο μια πολυπολιτισμική 

και διαπολιτισμική κατανόηση. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, οι μαθητές εργάστηκαν σε ποικίλες 

βραχυπρόθεσμες εργασίες, οι οποίες αφορούσαν κυρίως μηνιαίες θεματικές αναθέσεις, με βάση το σχολικό 

πρόγραμμα σπουδών, τις προτιμήσεις των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις ατομικές μορφές μάθησης, με σκοπό 

την προώθηση της αυτο-έκφρασης και της δημιουργικότητας (Chapman & Gregory, 2007) (Παράρτημα Ι). Τέλος, οι 

μαθητές συμμετείχαν οικειοθελώς προτείνοντας ιδέες των επιμέρους εργασιών του έργου. Το τελικό προϊόν ήταν 

ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για τους μύθους και θρυλικούς ήρωες της κάθε χώρας σε σύγκριση. Στο τέλος του έργου, οι 

μαθητές συμπλήρωσαν μια ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης. 

 

Εικόνα 1: το Twinspace του έργου με το λογότυπο που έφτιαξαν οι μαθητές 
 

Για την υλοποίηση τους οι μαθητές χρησιμοποιήσαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning Twinspace και 

αλληλοεπίδρασαν μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας στο σχολείο. Απαραίτητα εργαλεία αποτέλεσαν τα 

web2.0 tools όπως το word processor, padlet, ppt, google forms, polls and quizzes, video makers, e-books κ.λπ., που 

οι μαθητές εξερευνήσαν για τη διεξαγωγή συνεργατικών σχεδίων, των οποίων τα τελικά προϊόντα περιλαμβάναν 

λογότυπα, ppts, άλμπουμ φωτογραφιών, βίντεο, φωτογραφίες γκαλερί, έγγραφα λέξεων, blog entries και e-books. 
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Εικόνα 4: Ομάδες εργασίας του έργου «εν δράσει» στην αίθουσα eTwinning 

 Για αυτόν τον λόγο δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του 

σχολείου μας, οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τα laptops  και τα κινητά τους (smart phones) καθώς στις αίθουσες 

διδασκαλίας υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω Wi-fi. Επίσης, για την εξυπηρέτηση των 

διδασκόντων και των μαθητών που συμμετέχουν στα προγράμματα eTwinning υπάρχει μικρή αίθουσα με έναν 

σταθερό υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τέλος, πολλές φορές οι εργασίες εκπονούντο εκτός σχολικού 

ωραρίου από το σπίτι, ασύγχρονα. 

 

Σχήμα5: Οι Έλληνες και Ιταλοί εταίροι έξω από το Ιταλικό σχολείο στο Κιέτι 

Το επιστέγασμα του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των εταίρων, που πραγματοποιήθηκαν 

τον Απρίλιο και Ιούνιο του 2019. Και στις δύο συναντήσεις, οι μαθητές βίωσαν σε πραγματικό επίπεδο την 

κουλτούρα και σχολική πραγματικότητα των Ευρωπαίων συμμαθητών τους. Μια πρώτη εμπειρία δράσης και 

συνεργασίας με ομόλογους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πραγματικό βιωματικό εργαστήρι Ευρωπαϊκής πολιτότητας 

του 21ου αιώνα (Καζαμίας & Πετρονικολός, 2003). 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το πρόγραμμα “Myths and Legends of my Country” προώθησε τη διασυνδεδεμένη και τη διαπολιτισμική μάθηση με 

την μέθοδο προτζεκτ (Project Based Learning, PBL), όπου η εκμάθηση γίνεται με τη δημιουργία εμπειριών μέσω της 

σύνδεσης διαφόρων ψηφιακών πηγών και πληροφοριών στο πλαίσιο της κοινωνικής και ψηφιακής πραγματικότητας 

του 21ου αιώνα (Kalantzis & Cope, 2008; Kellner, 1997; Kress, 1997). Περιελάβανε συνεργατική μάθηση,  οι μαθητές 

διερευνούν ένα συγκεκριμένο θέμα γύρω από το οποίο περιστρέφονται διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

(Παράρτημα Ι) (Ματσαγγούρας, 2003). Μια τέτοια προσέγγιση προάγει την πολυγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα 

και την Υψηλή Σκέψη, όπως η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

προωθεί την Υπολογιστική Υποστηριζόμενη Μάθηση, δεδομένου ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως το 

βασικό μέσο για να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν και να αποκτήσουν γνώσεις (Bax, 2003; Papaefthymiou-Lytra, 

2014; Pennington, 1996). Η συνδεδεμένη μάθηση έχει επίκεντρο τον μαθητή και την ιδιαίτερη ατομική μαθησιακή 
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κλίση του, την ανταλλαγή γνώσης και απόψεων, τον κοινό σκοπό και το ενδιαφέρον, στοιχεία που αποτελούν 

βασικές κατευθύνσεις του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για μια ολιστική άποψη της μαθησιακής 

εμπειρίας, που περιλαμβάνει τη γνώση, την επίδραση και την αλληλεπίδραση. Παράλληλα, αυτή η διαφοροποιημένη 

προσέγγιση στη μάθηση συνετέλεσε στην «κινητροποίηση» όλων των μαθητών, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να 

εκφραστούν και  να δημιουργήσουν μέσα από τα έργα τους, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλει η κάλυψη της 

διδακτέας ύλης (Christou, 2016; Gardner, 1983).  

Καθώς η διδασκαλία στο παρόν έργο περιελάβανε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, οι μαθητές ήταν σε 

θέση να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από διάφορες εργασίες που σχετίζονται με τα ατομικά τους 

ταλέντα. Για παράδειγμα, οι καλλιτεχνικές τους κλίσεις  διακρίθηκαν μέσω του διαγωνισμού λογοτύπου και 

αξιολογήθηκαν από όλους τους εταίρους με τη χρήση μιας δημοσκόπησης της Google με στόχο την αυτοαξιολόγηση, 

η οποία συγκέντρωσε ανεκτίμητη ανατροφοδότηση σχετικά με τα μαθησιακά οφέλη, όπως τα αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές που συμμετέχουν στο eTwinning (Gardner, 1983; Slaouti & Bouboureka, 2004). 

     

Εικόνα 2: Διαγωνισμός ανάδειξης και σχεδιασμού λογότυπου του έργου-ηλεκτρονική ψήφος  

 
Επίσης, το πρόγραμμα προωθούσε το μικτό τρόπο μάθησης (blended learning), δεδομένου ότι συνδύασε την 

σύγχρονη εργασία στην τάξη με την αυτόνομη, ασύγχρονη εργασία στο σπίτι μέσω του υπολογιστή (computer based 

learning)(Paroussi, 2014). Καθώς ο χρόνος κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ήταν περιορισμένος και ο αριθμός 

των Ελλήνων μαθητών και καθηγητών μεγάλος, δημιουργήθηκε μια ομάδα Google Group και messenger όπου 

γινόντουσαν αναρτήσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις έργων, σχόλια και σκέψεις όλων των συμμετεχόντων στο έργο. 

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνθηκε τόσο ο συντονισμός του έργου όσο και η ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των 

μελών της ελληνικής ομάδας. Επιπλέον, αυτή η ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας συνετέλεσε εποικοδομητικά στην 

κανονικοποίηση της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Bax, 2013). 
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Εικόνα 3: Τελικά προϊόντα: Blog entries, e-bookhttps://www.flipsnack.com/page-flip-software/publish/fxm2u0e5t 

Εξάλλου η χρήση των ΤΠΕ κινητροποίησε ιδιαίτερα τους μαθητές, οι περισσότεροι των οποίων ήταν απρόθυμοι να 

παράγουν χειρόγραφες γραπτές εργασίες. Αντίθετα, όλοι τους έδειξαν απαράμιλλο ενδιαφέρον να εξοικειωθούν με 

νέα εργαλεία web2  και διαδικτυακές εφαρμογές για την εκπόνηση των εργασιών τους και την παρουσίαση του 

έργου τους. Αξίζει να τονιστεί ότι η πλειονότητα των μαθητών εργάστηκαν και συνεργάστηκαν για πολλές ώρες, 

θυσιάζοντας πολύτιμο ελεύθερο χρόνο και στις ημέρες αργίας, για την εξερεύνηση διαφόρων εφαρμογών που θα 

τους επέτρεπε να παράγουν ένα βίντεο, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ένα λογότυπο για το έργο, κλπ. 

 

              

Εικόνα 5: Δημοσκόπηση  με θέμα τον αγαπημένο ήρωα από την μυθολογία και padlet  με θέμα “What would you like 
to know about me? ” 

Τέλος, η συνεχής διάδραση και επικοινωνία των συμμετεχόντων τόσο σε εθνικό όσο και διακρατικό επίπεδο, η 

ανταλλαγή απόψεων και γενικά η επικοινωνία των μαθητών με ομόλογούς τους, ανέπτυξε τις επικοινωνιακές τους 

δεξιότητες καθώς καλλιέργησαν στρατηγικές, ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με κάθε τρόπο, 

υπερβαίνοντας γλωσσικά και άλλα προβλήματα που πήγαζαν από τις μεταξύ τους διαφορές (Hymes, 1971; Kalantzis 

& Cope, 2008). Η Ελληνική ομάδα, μαθητές  αυτόχθονες και αλλοδαποί  συνεργάστηκαν αρμονικά, δημιουργώντας 
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μια δεμένη ομάδα που απέκτησε τη συνείδηση της ευρύτερης Ευρωπαϊκής κοινότητας, με σεβασμό στη 

διαφορετικότητα και σημασία στην ομοιότητα -μια μικρογραφία της σύγχρονης Ευρώπης(Ρουσάκης, 1995).  

 

Εικόνα 6: quiz  με θέμα “Let’s learn about the European Union….” 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

      Το παρόν πρόγραμμα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών με το κριτήριο της συνάφειας. Συγκεκριμένα, τα 

θέματα του σχετίζονται με διαφορετικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των 

εμπλεκόμενων θεμάτων, όπως Η/Υ, Ιστορίας και Αγγλικών, (πχ. λογότυπα με βάση τον υπολογιστή, αρχαία ιστορία 

της Ελλάδας και της Ρώμης). Οι ομοιότητες στη μυθολογία των δυο εθνών προσφέρουν μια πλατφόρμα για ποικίλες 

διακρατικές δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν και υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, στο 

πλαίσιο συνεργατικής μάθησης (Παράρτημα Ι). Το τελικό προϊόν, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που δείχνει κοινούς μύθους 

και θρύλους των δύο χωρών από την αρχαιότητα, ενίσχυσε τις μικτές διακρατικές ομάδες των σπουδαστών που 

συνεργάζονται. Τέλος, το συγκεκριμένο eTwinning έργο μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο αναλυτικό του Λυκείου 

με το σκεπτικό ότι εναρμονίζεται με την προϋπόθεση του προγράμματος σπουδών για μια ολιστική επικοινωνιακή 

και μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία που περιλαμβάνει ΤΠΕ και ενισχύει την επικοινωνιακή ικανότητα 

των μαθητών, την πολυπολιτισμικότητα. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Η συνεργασία μεταξύ των δύο e-Twinners ήταν ομαλή και αρμονική. Εκτός από το προκαταρκτικό σχέδιο 

δραστηριοτήτων, όλα τα βήματα του έργου συζητήθηκαν, συμφωνήθηκαν πριν οριστικοποιηθούν. Οι εργασίες και οι 

επιμέρους αναθέσεις σχεδιάστηκαν λεπτομερώς και κοινοποιήθηκαν στου εμπλεκόμενους (Παράρτημα Ι). Όταν 

συγκρίνουμε το σχέδιο δραστηριοτήτων με την εφαρμογή του, είναι προφανής η  αποτελεσματικότητα της 
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επικοινωνίας και η ανταπόκριση σε όλες τις εργασίες. Είναι δε αυτονόητο, ότι η πραγματοποίηση της ανταλλαγής 

ταξιδιών δεν θα ήταν δυνατή χωρίς καλά οργανωμένη και συντονισμένη επικοινωνία, που συνεπάγεται μια συχνή, 

φιλική και ανοιχτόμυαλη αλληλεπίδραση μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων. Η επικοινωνία μεταξύ των 

eTwinners περιλάμβανε, εκτός από το twinspace, ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Επιπλέον, οι εφαρμογές του Facebook Messenger και του Skype επέτρεψαν την δια ζώσης 

αλληλεπίδραση που αποδίδει ζωντανό χαρακτήρα στη συνεργασία. Η επίδραση των ταξιδιών και ιδιαίτερα οι ημέρες 

συνεργασίας με τους e-Twinners ήταν καταλυτικά θετική. Όπως είναι προφανές στις φωτογραφίες και τα βίντεο που 

δημιουργήθηκαν από τους μαθητές μας, αποτελεί μια εμπειρία μιας ζωής που διευρύνει τους ορίζοντες των 

μαθητών, καθιέρωσε νέες φιλίες και τους ώθησε να βιώσουν την ουσία των προγραμμάτων eTwinning. 

 

Σχήμα 5: Διάδραση των μαθητών κατά την επίσκεψή μας στην Ιταλία 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Και τα δύο σχολεία που διαχειρίζονται το έργο έθεσαν ένα σχέδιο αμοιβαία συμφωνηθέντων καθηκόντων το οποίο 

τηρήθηκε στο έπακρο (Παράρτημα Ι). Η διαφορά των περιόδων διακοπών καθώς και ορισμένα εμπόδια 

γραφειοκρατίας δεν κατάφεραν να επηρεάσουν δυσμενώς την υλοποίηση του έργου λόγω της καλής θέλησης, της 

άμεσης απάντησης στα ερωτήματα και της συνεχούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων καθηγητών και 

μαθητών. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, από διακρατικές ομάδες εργασίας, 

καθώς και μερικές επιπλέον, που ήταν η πρωτοβουλία των μαθητών. Τα τελικά προϊόντα e-books και οι εφαρμογές 

εκμάθησης (blogs, padlets,  google forms & documents, wix.com, surveymonkey.com, κλπ.) καθώς και οι 

παρουσιάσεις και τα υλικά του Twinspace επαληθεύουν τα προαναφερθέντα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και τα 

δύο σχολεία που εμπλέκονται (λύκεια των οποίων οι σπουδαστές επιδίωκαν εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση) κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την επιδίωξη των κοινών στόχων. Αυτό δημιούργησε ένα 

συναισθηματικό κλίμα ευνοϊκό για μια εποικοδομητική συνεργασία, που διαφαίνεται και στην ανατροφοδότηση-

αυτοαξιολόγηση του έργου από τους μαθητές.  
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Σχήμα 7: Στιγμές από τις ανταλλαγές επισκέψεων των δύο εταίρων σχολείων, Ιταλία και Ελλάδα 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ , ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Το κύριο τελικό προϊόν είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, https://www.flipsnack.com/page-flip-

software/publish/fxm2u0e5t , το οποίο δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά και είναι προσβάσιμο από όλους στο 

διαδίκτυο. Σηματοδοτεί μεγάλους μύθους και θρύλους, καθώς και κοινά στοιχεία μεταξύ της ιταλικής και της 

ελληνικής μυθολογίας. 

Ο αντίκτυπος του έργου στους συμμετέχοντες είναι αδύνατον να μετρηθεί απόλυτα και ποσοτικά. Ωστόσο, 

επιχειρήθηκε μια αυτοαξιολόγηση του έργου μέσω ηλεκτρονικού ανώνυμου ερωματολογίου, με την χρήση Google 

Forms, όπου διερευνήθηκε κυρίως η απήχηση/οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές, όπως εκείνοι τα αντιλαμβάνονται. 

Ειδικότερα, έγινε αναφορά και σύγκριση με τα κοινά πολιτιστικά προγράμματα που εκπονούνται συγχρόνως στο 

σχολείο και στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι μαθητές.  Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση από τα ερωτηματολόγια 

καθώς επίσης και από την παρατήρηση των επιβλεπόντων καθηγητών, συμπεραίνουμε τα εξής ποσοτικά στοιχεία: 
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Σχήματα 1 & 2 :Κύριοι λόγοι συμμετοχής και ενδιαφέροντος στα προγράμματα 

Τα έργα eTwinning, ενδιαφέρουν και παρακινούν την πλειοψηφία των μαθητών, καθώς υποστηρίζει το 67%, ενώ το 

26,1% δηλώνει το ίδιο ενδιαφέρον και για τα δύο είδη προγραμμάτων. Επίσης, οι μαθητές ενεργοποιούνται με κύριο 

κίνητρο την εκπαιδευτική εκδρομή (60,5% των συμμετεχόντων) (Σχήματα 1&2). 

 

Σχήμα  3: Οφέλη από τα πολιτιστικά και eTwinning προγράμματα 

Αναφορικά στα μαθησιακά οφέλη από τα πολιτιστικά και eTwinning προγράμματα, όπως τα αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές, υπάρχει σύγκλιση απόψεων καθώς το 100% των μαθητών δηλώνει ότι τα παιδαγωγικά οφέλη είναι 

σημαντικά και από τα δύο είδη έργων. Ομοίως και η προσωπική ικανοποίηση που αντλούν οι μαθητές από τη 

συμμετοχή τους (Σχήμα 3). Η διαφοροποίηση των ποσοστών όμως στο βαθμό θετικής άποψης αναδεικνύει  υπεροχή 

των eTwinning έργων, όπου το 65% των  μαθητών δηλώνει «εξαιρετικά» έναντι του 17% των πολιτιστικών 

προγραμμάτων. Επίσης, στα eTwinning έργα οι ουδέτερες ή αρνητικές απαντήσεις («λίγο») είναι σχεδόν μηδενικές, 

ενώ στα πολιτιστικά προγράμματα λαμβάνει αντίστοιχα  6 και 7,7%, των ερωτηθέντων μαθητών (Σχήμα 3).  
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Σχήμα 6: Χρήση τεχνολογίας στα πολιτιστικά και eTwinning προγράμματα 

Σχετικά με το πως επηρεάζουν τα πολιτιστικά και eTwinning προγράμματα την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην μαθησιακή 

διαδικασία, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%), (Σχήμα 4) δηλώνει ότι η χρήση τεχνολογίας (laptop, 

tablet και smartphone) διευκόλυνε την εργασία τους στα προγράμματα eTwinning σε πολλούς τομείς. Αντίθετα, στα 

πολιτιστικά προγράμματα η ενσωμάτωση της τεχνολογίας ήταν περιορισμένη. Πιο συγκεκριμένα, στα eTwinning 

έργα, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 73 έως 88%, όσον αφορά την συχνότητα χρήσης τεχνολογίας στην τάξη, την 

σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με συμμαθητές και διδάσκοντες, την συνεργασία μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας twinspace, τη διερεύνηση και συγγραφή εργασιών, την αυτό-έκφραση και δημιουργική πρωτοβουλία 

καθώς και την ποιότητα του τελικού προϊόντος (Σχήμα 4).  

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα πολιτιστικά προγράμματα δεν ξεπερνούν το 15%. Η τόσο μεγάλη διαφορά εμπλοκής 

των μαθητών με την τεχνολογία δεικνύει ότι τα έργα eTwinning επιτυγχάνουν ευρύτερη ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία  

 

Σχήμα  4: Κυριότερα οφέλη από τα eTwinning προγράμματα 
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Τέλος, σύμφωνα με τις άνωθι τάσεις και ποσοστά ταυτίζεται και  η ανατροφοδότηση για τις δεξιότητες Υψηλής 

Σκέψης, σχετικά με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων (Σχήμα 4). Όπως 

διαφαίνεται, οι μαθητές θεωρούν τα έργα eTwinning ως εξαιρετικούς αρωγούς ανάπτυξής αυτών των δεξιοτήτων 

τους. , τη συνεργατικότητα, το ομαδικό πνεύμα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και γνωριμία με συμμαθητές, τη 

διερεύνηση, συγγραφή και παρουσίαση εργασιών και τη βιωματική μάθηση και απόκτηση νέων εκπαιδευτικών 

εμπειριών. Ειδικότερα, οι μαθητές θεωρούν ότι τα έργα eTwinning συντελούν θετικότερα στην καλλιέργεια των 

προαναφερθέντων, όπως διαφαίνεται από την κλιμάκωση και σύγκριση των ποσοστών και στα δύο προγράμματα 

(Σχήμα 4) όπου το ποσοστό αποχής από εργασίες και οι αρνητικές απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα ήταν από 

μηδενικά έως ελάχιστα (4%) για τα έργα eTwinning. Αντίθετα, στα πολιτιστικά προγράμματα κυμαίνονται από 5 έως 

12%. 

 

Σχήμα  4: Αναγκαιότητα για πολιτιστικά και eTwinning προγράμματα 

Τέλος, στο ερώτημα σχετικά με το πόσο απαραίτητα θεωρούν οι μαθητές και τα δύο είδη προγραμμάτων 

στο Γενικό Λύκειο,  οι  απαντήσεις είναι θετικές και για τα δύο είδη προγραμμάτων (Σχήμα 4) 

Συγκεκριμένα, για τα έργα eTwinning το 100% των απαντήσεων είναι θετικές, ενώ στα πολιτιστικά 

προγράμματα υπάρχουν και ουδέτερες ή αρνητικές (7 και 6%, αντίστοιχα).  Και πάλι, από τη σύγκριση των 

στοιχείων είναι ορατή η προτίμηση και η θετικότερη αξιολόγηση των έργων eTwinning . 

Σε σχέση με άλλα ποιοτικά κριτήρια που διερευνήθηκαν και τα οποία δεν απεικονίζονται σχηματικά στην 

παρούσα παρουσίαση, αξίζει να αναφερθούμε επιγραμματικά σε μερικά: 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κέρδισαν γνώση και εμπειρία από την ίδια την ουσία των προγραμμάτων 

eTwinning, που φέρνουν σε επικοινωνία και διάδραση ποικίλες σχολικές κοινότητες 
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• Το έργο ήταν ένας βασικός παράγοντας κίνητρο για την εκμάθηση και επηρέασε θετικά τα ενδογενή 

κίνητρα των μαθητών προς τα εμπλεκόμενα σχολικά μαθήματα 

• Προήγαγε τις Δεξιότητες 21ου Αιώνα των εκπαιδευόμενων (HOTs, Διαπολιτισμική κατανόηση, 

επικοινωνία, δεξιότητες ΤΠΕ, σταδιοδρομίας και αυτοπεποίθηση) 

• Προετοίμασε τους μαθητές για πραγματικές καταστάσεις και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα  

• Επέτρεψε την βιωματική μάθηση καθώς το 80% των συμμετεχόντων μπόρεσαν να συναντηθούν 

αυτοπροσώπως και να βιώσουν την πραγματικότητα του ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμικής 

κληρονομιάς 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Αναρτήσεις σχετικά με όλες τις δραστηριότητες των μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιεύθηκαν στο 

blog του σχολείου https://blogs.sch.gr/lykskala/, όπου υπάρχει ειδική σελίδα για τις δραστηριότητες και τα 

προγράμματα eTwinning. Επίσης, οργανώνονταν δια ζώσης συναντήσεις των εμπλεκομένων μαθητών, γονέων, 

εκπαιδευτικών και δημοτικών αρχών για ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου και τις δραστηριότητες, 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, κλπ. 

Εκτός των άνωθι, δημιουργήθηκε λογαριασμός Facebook, με την ονομασία eTwinnersOropos 

https://www.facebook.com/etwinners.oropos, με μέλη της τοπικής κοινότητας Δήμου Ωρωπού(κάτοικοι, 

μαθητές, ηλεκτρονικές τοπικές εφημερίδες, απόφοιτοι, ομάδες και δημοτικές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογοι, κλπ.) 

όπου αναρτώνται οι δραστηριότητες των έργων και τα δελτία τύπου των. Επίσης, αποστέλνονταν Δελτία τύπου στον 

ισότοπο του Δήμου Ωρωπού, Oropos Portal και στις τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες, τα οποία δημοσιεύονταν 

(iefimerida.gr,NEWS ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ,ΜΑΧΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΑΠΟΨΗ ΤΩΡΑ, BOΡEINH)  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Καζαμίας, Α., Πετρονικολός, Λ. (2003). Παιδεία και Πολίτης: Η παιδεία του Πολίτη της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου. 
Αθήνα: Ατρακός 

Ματσαγγούρας, Η. Γ., (2003). Θεωρία και Πράξη της ∆ιδασκαλίας, τ. Β΄. Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg 

Ντελόρ, Ζ. (1992). Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση. Αθήνα: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

Παπανούτσος, Ε. (1965). Αγώνες και Αγωνία για την Παιδεία. Αθήνα: Ίκαρος 

Πασιάς, Γ. (2003). Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση: Όψεις, Θεωρήσεις, Προβληματισμοί. Τόμος Α’, Αθήνα: Gutenberg 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

86 

Ρουσάκης, Γ. (1995). Η ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και η Εκπαίδευση: Σύμβολο και 
Διαδικασία της Νέας Ευρώπης, Πρόκληση για την Ελλάδα. Στο Ελληνική Εκπαίδευση: 
Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού (σ. 658-681). Επιμέλεια Α. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης, Αθήνα: Σείριος  

Bax, S. (2003) CALL—past, present and future’. System, Vol. 31, pp. 13–28, at 
http://www.u.arizona.edu/~jonrein/internettech10/bax_03.pdf,  16 Νοεμβρίου 2019 

Chapman, C. & Gregory, G.H. (2007) Differentiated instructional strategies: One size doesn't fit all, second edition. Thousand Oaks, 
California: Corwin Press 

Christou, T., (2016) 21st- century learning, educational reform, and tradition: Conceptualizing professional development in a 
progressive age. Teacher Learning and Professional Development Vol. 1, No. 1, May 2016, pp. 61 – 72 

Europa, (2018) Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, at https://europa.eu/cultural-heritage/about_el , 22 
Σεπτεμβρίου 2019 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books 

Hymes, D. (1971) On communicative competence. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press 

Kalantzis, M., Cope, B., (2008) Language Education and Multiliteracies. Encyclopedia of Language and Education, 2nd Edition, 
Volume 1: Language Policy and Political Issues in Education, pp.195–211 

Kellner, D. (1997) Media Literacies and Critical Pedagogies in Multicultural Society. Educational Theory. Vol.48/1, pp.103–122, at 

http://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/medialiteraciescriticalpedagogy.pdf , accessed 20 November 
2017. 

Kress, G. (1997) Literacy in the New Media Age. London: Routledge 

Lankshear, C., & Knobel, M. (2003) New literacies: Changing knowledge in the classroom learning. UK. Buckingham: Open 
University Press 

Piaget, J. (1957). Construction of reality in the child. London: Routledge & Kegan Paul 

Papaefthymiou-Lytra, S. (2014) L2 lifelong learning/use and new media pedagogies.  Research Papers in Language Teaching and 
Learning. Vol. 5, No. 1, February 2014, pp.16-33 at http://rpltl.eap.gr/images/2014/RPLTL_5_full.pdf , accessed 7 
November, 2016 

       Paroussi, M. (2014) Blogging in a blended-learning pedagogical model, as a medium for the enhancement fo 6th grade primary 
school learners’ writing skills and e-literacies.  Research Papers in Language Teaching and Learning. Vol. 5, No. 1, February 2014, 
pp.181-198 at http://rpltl.eap.gr/images/2014/05-01-181-Paroussi.pdf , accessed 23 January, 2017 

Pennington, M. (1996) The power of CALL, USA: Houston, Texas, Athelstan 

Sifakis, N., Georgoglou A. & Hill M. (2004) Language Learning Skills & Materials, Vol. 1, Patras: Hellenic Open University 

Slaouti, D. & Bouboureka, P. (2004) Educational Technology in English Language Teaching, Vol.2, Hellenic Open University 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

87 

 UNESCO (2004) "The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programs"  Education Sector Position Paper: 13, at 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136246e.pdf, accessed 11 January, 2019 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Myths and legends of my country 

Topic Activity Month 

• A note about me…. 
• Getting to know the twinspace and web2 tools 

Twinspace profile 
(note & photo) 

October 
2018 

• What would you like to know about my 
country/town/me? 

• Expectations from our project 
• Our project logo 

 
 
Padlet  
 

 
November 
2018 

• Myths from Ancient Times 
• Our project blog 

Padlet 
Blog 

December 
2018 

• Greek History: a review from antiquity to modern 
times 

• My favorite hero from mythology 
 

Ppt/Homeroom/word 
Monkey Survey 
Padlet/e-photo album  

January 
2019 

• Legends from Middle ages 
•  Useful language expressions in English, Greek, 

Latin and Italian 

Ppt / blog 
 
Google document 

January 
2019 

• Folklore legends 
• Anthology of our favorite myths and legends 

 

Story e book/Blog   
ppt 

February 
2019 

• Presentation of the project work (exchange of trips  
• Sharing common cultural elements 

ppt 
e-book 

March 2019 

• Videos of our trip-exchange 
• How do I feel about the project? 

Padlet /Google form/ 
video 

April – May 
2019 
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«Be cool recycle in school» 

Φανουργιάκη Άννα1 Γερονάτσιου Σταματία2 Αλευρίδου Παρθένα3 Αντωνακοπούλου Στυλιανή4 
Βουδούρη Γεωργία5 Γάκη Σοφία6 Γαστεράτου Αικατερίνη7 Γκιζλή Μαρία8 Θεοδωρακάκου Μαρία9 
Καραγιαννάκου Πολυξένη10 Κωνσταντίνου Αναστασία11 Μαγλαρίδου Σοφία12 Μαυρίδου Ειρήνη13 

Νικολιδάκη Σοφία14 Ξυλούρη Ειρήνη15 Παγανιά Γεωργία16 Παππά Όλγα17 Ρεμπατσουλέα Αικατερίνη18 
Σταθούλη Μαρία19 Ταραλάικου Ευτέρπη20 Ταρπατζής Κωνσταντίνος21 Τζιάκη Δέσποινα22 Τσακίρη 

Ευγενία23 Χωλίδου Ελένη24 
1Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 13o Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 

annafanou@gmail.com 
2Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 

stamgeron@gmail.com 
3Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 32ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου, Θεσσαλονίκης 

noulapar@gmail.com 
4Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 13ο 2/θ Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 

antalina75@hotmail.com 
 5Εκπαιδευτικός ΠΕ60 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου  Έβρου  

georgiavou46@gmail.com 
6Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Νηπιαγωγείο Μεσορόπης, Καβάλα 

alexzapgak@gmail.com 
7Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, 15ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου Αττικής 

gasterkat@gmail.com 
8Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Αλιάρτου -Βοιωτίας 

mariagizli08@gmail.com 
9Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 32o  Νηπιαγωγείο Βόλου 

maria.theodorakakou@gmail.com 
10Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, 32ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

pkaragiannakou@gmail.com 
11Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Νηπιαγωγείο Παραλίας Οφρυνίου, Καβάλας 

anastasiacon1973@gmail.com 
12Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Πλαγιαρίου 

sofimag4@gmail.com 
13Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων 

imauridou2@gmail.com 
14Eκπαιδευτικός ΠΕ 60, Νηπιαγωγείο Γάλλου 

sofia.nikolidaki@gmai.com 
15Eκπαιδευτικός ΠΕ 60, 13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 

eirinixylouri1968@gmail.com 
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16Εκπαιδευτικος ΠΕ60, 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών 

georgiapagania@gmail.com 
17Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, 4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων 

olgapappa2@gmail.com 
18Eκπαιδευτικός ΠΕ 60, 3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου 

katerempa@gmail.com 
19Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Νηπιαγωγείο Χαιρώνειας  

maroulita186@gmail.com 
20Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, 8ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης 

eftarala@gmail.com 
21Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 9ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης 

ktarpatzis@gmail.com 
22Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Νηπιαγωγείο Στερνών 

d.tziaki@gmail.com 
23Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, 2ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης 

evgetsaki@gmail.com 
24Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 9ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης 

eholidou@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «Be cool recycle in school» υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2018-2019 και 

συμμετείχαν 25 σχολεία (24 νηπιαγωγεία και 1 Δημοτικό Σχολείο) και 46 εκπαιδευτικοί  από την Ελλάδα, την Τουρκία, 

την Κύπρο, τη Σερβία και την Ισπανία. Ήταν ένα συνεργατικό έργο, που εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή 

«Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη». Μέσα από την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. οι σχολικές κοινότητες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα καλλιέργησαν στάσεις 

και αξίες φιλικές προς το περιβάλλον. Οι μαθητές συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες μείωσης της 

κατανάλωσης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών υιοθετώντας συμπεριφορές που τους 

καθιστούν ενεργούς και περιβαλλοντικά εγγράμματους πολίτες. Μαθητές και εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν μεταξύ 

τους και αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις με τρόπους συμβατικούς και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες από κοινού και ανά σχολική μονάδα που στη συνέχεια έγινε ενημέρωση και 

διάχυσής τους με τις άλλες σχολικές μονάδες. Το έργο αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία με ανεκτίμητα οφέλη για 

παιδιά και εκπαιδευτικούς, στηρίζοντας την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ελευθερία έκφρασης, προκαλώντας 

αλλαγές στη νοοτροπία, στις διδακτικές προσεγγίσεις και στην κουλτούρα της σχολικής κοινότητας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ :  Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, περιβάλλον. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ΤΠΕ έχουν αναφερθεί ως εργαλείο που θα αλλάξει το πρόσωπο της κοινωνίας, όχι μόνο εκπαιδευτικά αλλά και 

κοινωνικά. Πολλές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση τους στην 

εκπαίδευση. Η ευρεία διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών παγκοσμίως, συμπαρέσυρε και την εκπαίδευση σε 

σημείο «που η τυπική εκπαιδευτική διαδικασία να ξεφεύγει των στενών ορίων που έχουν καθοριστεί από τους 

τοίχους των σχολείων» (Hogenbirk, et al. 2006:9). To eTwinning είναι ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που μας 

βγάζει πραγματικά έξω από τα στενά σχολικά πλαίσια. 

Το eTwinning ξεκίνησε ως η κύρια δράση των e-learning προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός της 

δράσης του eTwinning είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ σχολείων της Ευρώπης μέσα από 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Hogenbirk, et al. 2006:34).   

Σύμφωνα με την Kearny (2016:8) το eTwinning - η κοινότητα των σχολείων στην Ευρώπη - είναι μια ασφαλής 

διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει πλήθος δραστηριοτήτων, για παράδειγμα κοινά πρότζεκτς για σχολεία τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συνεργατικούς χώρους μάθησης και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για 

τους εκπαιδευτικούς. 

Το eTwinning προάγει τη συνεργατική μάθηση διότι «βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και συνεισφέρει στην 

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των μελών μιας ομάδας, κυρίως δε μπορεί να αυξήσει την ποιότητα της σχολικής 

εκπαίδευσης» (Hogenbirk, et al. 2006:2). 

Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν διαπιστώσει ότι εξοικονομούν χρόνο και βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο μάθησης των 

μαθητών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό έξω από την σχολική αίθουσα (Βοσνιάδου, 

2006). Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και η υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτές 

στους εκπαιδευόμενους, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Frymier & Houser, 2000). Οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα αλλά επιδεικνύουν 

δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά βίντεο, χρήση LMS όπως το 

Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και wikis (Kampylis,et. al., 2013). Το eTwinning «ρίχνει μια γέφυρα» προς την 

Ευρώπη και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 

πραγματικής ζωής. 
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Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Νηπιαγωγείου προσαρμόστηκε στην εξέλιξη της τεχνολογικής προόδου και 

ενσωμάτωσε τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σχολείο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Η 

ένταξη της πληροφορικής στο νηπιαγωγείο πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τη θέσπιση του νέου Διαθεματικού 

Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) το έτος 2003. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Be cool, recycle in school», που παρουσιάζεται στη συνέχεια, εντάσσεται στη 

μαθησιακή περιοχή «Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη». Μέσα από το πρόγραμμα και με τη 

βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά ανέπτυξαν στάσεις και αξίες που αφορούν το περιβάλλον, συμπεριφορές και δράσεις 

που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο (επινοώντας και συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες 

ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών), ώστε να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά 

εγγράμματοι πολίτες. 

Τα 24 Νηπιαγωγεία και το 1 Δημοτικό Σχολείο, που συμμετείχαν στο έργο αλληλεπίδρασαν δυναμικά, μέσα σε ένα 

ελκυστικό πλαίσιο μάθησης, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών αξιοποιώντας τόσο τις 

δυνατότητες εργαλείων Web2.0 όσο και των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning και του Twinspace του έργου. 

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα της σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, τα μέλη του έργου οδηγήθηκαν στον 

κοινό προγραμματισμό δράσεων μέσα από ομαδικό πνεύμα, με σκοπό την παραγωγή ενός κοινού έργου, η 

αξιολόγηση του οποίου οδήγησε στην βράβευση του με ετικέτα ποιότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη, τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας - που διακρίνει την εποχή μας - την αύξηση του 

πληθυσμού, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς και τη μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων ολοένα και αυξάνεται. Η μέχρι πριν 

από λίγα χρόνια ανεξέλεγκτη απόρριψη, η οποία αποτελούσε μοναδική λύση - αν και λανθασμένη - στο πρόβλημα 

διάθεσης των απορριμμάτων, σήμερα, εξαιτίας του όγκου τους αλλά και της ανάγκης εύρεσης καλύτερης ποιότητας 

ζωής, θεωρείται μη βιώσιμη. Παρόλο που σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες λειτουργούν προηγμένες μέθοδοι 

διάθεσης των απορριμμάτων, οι οποίες εξελίσσονται με συστηματική και συνεχή έρευνα, στη χώρα μας η ιδέα αυτή 

ξεκίνησε να εφαρμόζεται πειραματικά πριν από 10 περίπου χρόνια. Πριν από τότε τα απορρίμματα εξακολουθούσαν 

να διατίθενται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα, το περιβάλλον, που αποτελεί κληρονομιά που μας πρόσφεραν οι 

πρόγονοί μας και που εμείς έχουμε την ευθύνη να την παραδώσουμε με τη σειρά μας στα παιδιά μας, να μολύνεται 

συνεχώς και να καταστρέφεται. Τα προβλήματα που επακολούθησαν από τη ρύπανση του περιβάλλοντος και της 

Δημόσιας Υγείας, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου και κίνησαν την ευαισθησία των κρατικών και των δημοτικών 
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αρχών καθώς και την κοινή γνώμη. Έτσι, έχει γίνει κοινή συνείδηση πως μόνο μια σωστή επιστημονική και 

ταυτόχρονα συστηματική αντιμετώπιση θα δώσει ρεαλιστική και αποτελεσματική λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. 

Συμπερασματικά επομένως, οι προσπάθειες και οι στόχοι μας θα πρέπει να επικεντρώνονται  στην όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αξιοποίηση των υλικών από τα απορρίμματα. Όσον αφορά την επίτευξη της αξιοποίησης των 

απορριμμάτων, η μόνη και με επιθυμητά αποτελέσματα λύση που ενδείκνυται είναι η «Α NA K Y Κ Λ Ω Σ Η». 

Με τον όρο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» εννοούμε τον διαχωρισμό των απορριμμάτων σε επιμέρους συστατικά ή ομοιογενείς 

κατηγορίες συστατικών και την επαναφορά τους στον φυσικό κύκλο. Τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά 

χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες, είναι λάθος η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωματερές, με 

τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό κόστος. Στα φυσικά οικοσυστήματα, αυτό που θεωρείται απόβλητο 

από έναν οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι τίποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται 

αρμονικά ο αέναος κύκλος της ζωής. Ανακύκλωση μπορούμε να κάνουμε στο χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και τα 

μέταλλα. 

Το βασικό όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Όσο πιο πολλά είδη 

απορριμμάτων αξιοποιούνται, τόσο μικρότερος γίνεται ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές, τις 

θάλασσες και τα ποτάμια, με αποτέλεσμα αφενός να περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό η ρύπανση του 

περιβάλλοντος και αφετέρου να επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής των χωματερών. 

Απαραίτητο θα ήταν όλοι οι άνθρωποι να κατανοήσουν την χρησιμότητα της ανακύκλωσης, αν θέλουμε να 

διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Κάθε ένας ατομικά και όλοι μαζί συνολικά μπορούμε να συμβάλλουμε ενεργά 

στη προσπάθεια αυτή.  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το έργο «Be cool recycle in school» επιδίωξε τον προβληματισμό και την ενεργή 

δράση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της 

αειφορίας και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες μέθοδοι όπως η βιωματική μάθηση, η 

διαθεματική προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική, η μέθοδος project, το παιχνίδι, η επίλυση προβλημάτων, η 

συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες μέσω υποψηφιοτήτων και ψηφοφοριών και η παιδοκεντρική διδασκαλία. Η 

ενεργή συμμετοχή των παιδιών ήταν παρούσα σε όλες τις δραστηριότητες που  οργανώθηκαν στο πρόγραμμα και 
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έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία του. Τα παιδιά ανέπτυξαν θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, καθώς 

ενεπλάκησαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Dodge & Colker, 1998). Με τη μέθοδο project, μέσα από 

πολύπλευρες συνεργατικές και ευέλικτες διδακτικές προσεγγίσεις αξιοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών και 

εργαλείων των ΤΠΕ,  δόθηκε η δυνατότητα μιας πολυτροπικής προσέγγισης της θεματικής ενότητας (Fragaki, 

Reynolds, Vanbuel, 2009). 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΙΕΠ, 2014) κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές για την 

προσέγγιση ζητημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι εκείνες που αναδεικνύουν τις διασυνδέσεις ανάμεσα 

στις γνώσεις και τις εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Έτσι  χρησιμοποιήθηκαν η συζήτηση, ο διάλογος, η 

παρατήρηση, η έρευνα πεδίου, η συλλογή πληροφοριών, οι επισκέψεις, η ανάθεση εργασιών, το πείραμα, η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός συνετέλεσαν θετικά στην επίτευξη των 

στόχων του έργου. Το παιχνίδι, ως μια από τις κυρίαρχες δραστηριότητες, αποτέλεσε ένα πλαίσιο εργασίας και το 

μέσο δια του οποίου τα παιδιά έμαθαν καλύτερα. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά κατάφεραν να εξερευνήσουν τον 

περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν και να επιλύσουν προβλήματα (Hart et al., 1997). 

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι και στρατηγικές εφαρμόστηκαν μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεπίδρασης 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Σημαντικός ήταν ο ρόλος των Web 2.0 εργαλείων και εφαρμογών που 

αξιοποιήθηκαν καθώς οι ΤΠΕ είχαν κύριο λόγο στο πρόγραμμα με εξερεύνηση, αναζήτηση πληροφοριών, 

επικοινωνία, ενημέρωση, αλληλεπίδραση, ψυχαγωγία, δημιουργία συνεργατικών προϊόντων.  

Επίσης, μέρος της μεθοδολογίας αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους 

καθώς αυτοί συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του προγράμματος και στην αξιοποίηση διδακτικών πρακτικών 

(Ντολιοπούλου, 1999). Δημιουργήθηκε περιβάλλον συνεργασίας εντός και εκτός σχολείου προβάλλοντας το 

Νηπιαγωγείο ως ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. 

Αξιοποιώντας το χώρο του eTwinning ως εναλλακτικό περιβάλλον μάθησης, η υλοποίηση του προγράμματος 

αποτέλεσε σημαντική μαθησιακή εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

ΣΤΟΧΟΙ  

Το έργο εντάσσεται στη Μαθησιακή Περιοχή Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και στην 

Ενότητα Διαχείριση Απορριμμάτων Οι μαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν για τα παιδιά ήταν οι ακόλουθοι: 
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• Να αντιληφθούν ότι τα απορρίμματα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

• Να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που έχουν ώστε να συμβάλλουν θετικά στο ζήτημα ορθολογικής  

διαχείρισης των απορριμμάτων και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. 

• Να διακρίνουν τα οργανικά από τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.  

• Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων 

αναγνωρίζοντας τη σήμανση της ανακύκλωσης.  

• Να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να κινητοποιηθούν και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους 

μέσα από δραστηριότητες εικαστικών τεχνών. 

Κοινωνικοσυναισθηματικοί στόχοι: 

• Να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, ανακάλυψης, αυτενέργειας και 

πειραματισμού. 

• Να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα. 

• Να καλλιεργήσουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων. 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

• Να καλλιεργήσουν κοινωνικές αξίες. 

Ως προς τις νέες τεχνολογίες :  

• Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις Τ.Π.Ε παράγοντας πολυτροπικά έργα. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για επικοινωνία, 

συνεργασία διερευνήσεις, αναζητήσεις, παραγωγές.. 

• Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν μέσω Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού 

έργου. 

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό και να εκτελούν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών 

προβλημάτων. 

• Να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α’ ΣΤΑΔΙΟ 
Το πρώτο στάδιο περιείχε την επιλογή του τίτλου, τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος από τους 

συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, τον καθορισμό των καθηκόντων, τη γνωριμία των συνεργατών και των σχολείων, 

τη δημιουργία Blog του έργου και ομάδας εκπαιδευτικών του έργου στο f/b καθώς και την αρχική παρουσίαση-

ενημέρωση του έργου στους γονείς. 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου αφορούσε τις δραστηριότητες 9 μηνών, όσο διήρκησε και το έργο. Ο πρώτος μήνας 

ήταν αφιερωμένος στη γνωριμία των εκπαιδευτικών και των παιδιών των συνεργαζόμενων σχολείων και στους 

υπόλοιπους μήνες πραγματοποιήθηκαν δράσεις και δραστηριότητες σχετικές με την ανακύκλωση. Στο τέλος του 

έργου έγινε αξιολόγηση και διάχυση-παρουσίαση. 

Αρχικά έγινε επιλογή του τίτλου μέσω ψηφοφορίας και έπειτα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των 

συνεργατών με την παρουσίαση του κάθε εκπαιδευτικού σ’ ένα κοινό linoit καθώς και των συναισθημάτων του για 

την έναρξη του έργου (σελίδα project teachers). Μέσω της συνομιλίας chat, των τηλεδιασκέψεων στο eΤwinning live 

ή στο Skype γνωρίστηκαν μεταξύ τους τα συνεργαζόμενα σχολεία. Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκαν ψηφιακοί χάρτες 

όπου κάθε σχολείο έβρισκε την θέση της πόλης του και πρόσθετε λίγα λόγια ή μια φωτογραφία για το σχολείο ή την 

πόλη του. Στη συνέχεια κάθε σχολείο τοποθέτησε σ’ ένα κοινό padlet φωτογραφία ή βίντεο με τους μαθητές του. 

Πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και γνωριμία των παιδιών με την πλατφόρμα 

eTwinning. Με ψηφοφορία επιλέχθηκαν από όλα τα σχολεία η Μασκότ και το Λογότυπο του έργου. 

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση των γονέων για το έργο και την πλατφόρμα του eTwinning με διάφορους τρόπους, 

όπως μέσω συναντήσεων με προβολή σχετικού βίντεο, με ενημερωτική επιστολή, με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των 

σχολείων. Κάθε σχολείο δημιούργησε γι’ αυτόν το σκοπό γωνιά eTwinning μέσα στην αίθουσα που θα συγκέντρωνε 

ό,τι αφορούσε το πρόγραμμα και την εξέλιξή του. 

Β’ ΣΤΑΔΙΟ 
Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκαν δράσεις και δημιουργικές δραστηριότητες ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και σωστών συμπεριφορών 

ως προς το περιβάλλον ώστε τα παιδιά να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες. 
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Αρχικά, έγινε διερεύνηση του θέματος από τα παιδιά με ιστόγραμμα (πρότερες γνώσεις για την ανακύκλωση, τι 

ήθελαν να μάθουν, γνωριμία με τους κάδους και τα ανακυκλώσιμα υλικά, ψηφοφορία με ποια υλικά θα δουλέψουν). 

Δημιουργήθηκε γωνιά ανακύκλωσης όπου τα  παιδιά συγκέντρωναν τα υλικά και ό,τι αφορούσε το θέμα. 

Το Δεκέμβρη ξεκίνησε μια συνεργατική ιστορία στο meetingwords η οποία τελείωσε τον Απρίλιο, παρουσιάστηκε και 

εκδόθηκε σε μορφή  ebook στο storyjumper. Κατά τη δημιουργία του βιβλίου τα παιδιά όλων των συνεργαζόμενων 

σχολείων αφηγούνταν τη συνέχεια της ιστορίας και την ζωγράφιζαν. Ο τίτλος: «Reduce! reuse! recycle!» 

αποφασίστηκε από τους συνεργάτες μέσω ψηφοφορίας στο tricider. 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν διασχολικές ομάδες που αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες από ανακυκλώσιμα 

υλικά και ενδοσχολικές ομάδες για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου με στολίδια από ανακυκλώσιμα 

υλικά επίσης. Επιπλέον, οι ομάδες επικοινωνούσαν μεταξύ τους για να πουν αινίγματα, να παίξουν παιχνίδια, να 

ζωγραφίσουν, να τραγουδήσουν για την ανακύκλωση, να δείξουν τις εργασίες τους, να προγραμματίσουν κοινές 

δράσεις και να ζωγραφίσουν. Τα έργα που παρήχθησαν από τη συνεργατική ζωγραφική των σχολείων 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εποχιακού ημερολογίου, ενώ οι μασκότ των σχολείων αποτέλεσαν την αφορμή 

για μηνιαίο ημερολόγιο.   

Τα παιδιά στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά και αντικείμενα 

κατασκεύασαν μουσικά όργανα και ψυχοπαιδαγωγικά παιχνίδια ταύτισης, μνήμης, στόχων, δεξιοτήτων, 

μαθηματικών εννοιών και γραμμάτων (π.χ. ντάμα, φιδάκι, σκάκι, λαβύρινθοι, τρίλιζα, σταυρόλεξα, ποδοσφαιράκι, 

ψαρέματος κ.ά). Σε μερικές από αυτές τις δραστηριότητες ενεπλάκησαν και οι γονείς, είτε συνεργαζόμενοι με τα 

παιδιά τους στο σπίτι, είτε δημιουργώντας εικαστικά εργαστήρια στο σχολείο. Τέλος, μερικά από αυτά τα παιχνίδια 

παίζονταν από τα παιδιά είτε στις on line επικοινωνίες τους με τα συνεργαζόμενα σχολεία, είτε σε κοινές δράσεις 

σχολείων. 

Στην πορεία του έργου δημιουργήθηκαν από τους συνεργάτες α) on line παιχνίδια με τα εργαλεία scratch, 

learningapps, wordwall, quizlet, turtlediary, kahoot,  β) σταυρόλεξα στο crosswordlabs και γ) παζλ στο jigsawplanet, 

με τα οποία έπαιζαν τα παιδιά κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού.  

Μέσω του ταχυδρομείου ταξίδεψε σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία του έργου μας ένα άλμπουμ μέσα στο οποίο η 

μασκότ του έργου, ο Super Recycleman, ζητούσε τη βοήθεια των παιδιών για να συγκεντρώσει μηνύματα για την 
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προστασία του περιβάλλοντος. Το άλμπουμ ήταν χειροποίητο και ταξίδεψε σύμφωνα με τη σειρά των σχολείων 

πάνω σε χάρτη που δημιουργήθηκε για το ταξίδι του. 

Επιπλέον τα παιδιά διάβασαν βιβλία και παραμύθια σχετικά με την ανακύκλωση, συνέλεξαν και παρουσίασαν 

πληροφορίες χωρισμένα σε ομάδες, διεξήγαγαν έρευνα πεδίου στο σχολείο, στη γειτονιά και σε Κ.Π.Ε.. 

Παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο στο διαδίκτυο για τη διαδικασία παραγωγής και ανακύκλωσης των διαφόρων 

υλικών αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερκατανάλωση ή την κακή χρήση τους. Ταυτόχρονα, 

παρατήρησαν έργα καλλιτεχνών από ανακυκλώσιμα υλικά, εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν τους δικούς τους 

εικαστικούς πίνακες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου δίνονταν έμφαση σε διάφορες παγκόσμιες ημέρες ή γεγονότα, όπως: (Ευρωπαϊκή 

εβδομάδα μείωσης απορριμμάτων, ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, ημέρα της Γης, ημέρα της Μητέρας 

και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος) και πραγματοποιούνταν διάφορες δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες 

αναρτιούνταν με τη μορφή βίντεο, κολάζ ή αφίσας στο twinspace του έργου. 

Με την ολοκλήρωση του έργου έγινε η αξιολόγησή του από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς όλων των σχολείων. 

Στο τέλος του έργου απονεμήθηκαν κοινό αναμνηστικό δίπλωμα στα παιδιά που συμμετείχαν.  

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ 
Κατά το τρίτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η τελική αξιολόγηση του έργου από εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, στο 

τέλος του έργου κατά το μήνα Μάιο. Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με νήματα συζητήσεων σε forum στο 

twinspace και τηλεδιασκέψεις μεταξύ των συνεργατών για τη μορφή και το είδος της. Είχε τη μορφή 

ερωτηματολογίου σε φόρμες Google για εκπαιδευτικούς και παιδιά και έντυπη για τους γονείς. 

Προηγήθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση από τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς που πραγματοποιήθηκε το μήνα 

Ιανουάριο με ερωτήσεις αξιολόγησης αλλά και διερεύνησης για την πορεία του έργου. Ζητήθηκαν απαντήσεις ως 

προς τα δυνατά και αδύνατα σημεία του έργου, ποια δραστηριότητα άρεσε στα παιδιά, την επιλογή υλικών 

ανακύκλωσης (επιλέχθηκαν και τα τέσσερα υλικά ανακύκλωσης, όπως προαναφέρθηκαν, και τα οποία 

διερευνήθηκαν). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η συνεργασία και η οργάνωση του 

προγράμματος με τις δραστηριότητές του αποτέλεσαν τα δυνατότερα σημεία του και οι ψηφοφορίες για τη 

δημιουργία μασκότ και λογότυπου κρίθηκαν οι πιο δημοφιλείς.  
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Ως προς την τελική αξιολόγηση ερωτήθηκαν οι συνεργάτες εκπαιδευτικοί αν ωφελήθηκαν από το έργο, ποια 

δραστηριότητα τους άρεσε περισσότερο, ποια ήταν τα αδύνατα σημεία του, αν βρήκαν δυσκολία στη χρήση 

εργαλείων τεχνολογίας, ζητήθηκε περιγραφή του έργου με 3 λέξεις και έκφραση συναισθημάτων ως προς αυτό. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών ωφελήθηκε από τη συμμετοχή τους, οι δραστηριότητες με τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, η ανταλλαγή καρτών, η δημιουργία μασκότ και λογότυπου, τα παιδαγωγικά και online 

παιχνίδια, το συνεργατικό λεύκωμα, η συνεργατική ιστορία αξιολογήθηκαν ως τα πιο δημοφιλή. Εκτιμήθηκε ότι δεν 

υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία στη χρήση εργαλείων τεχνολογίας. Το έργο χαρακτηρίστηκε ενδιαφέρον, συνεργατικό και 

δημιουργικό. Τα συναισθήματα που αποτυπώθηκαν από τους συνεργάτες είναι η ικανοποίηση και η χαρά. Αδύνατο 

σημείο του έργου κρίθηκε ο μεγάλος αριθμός συνεργατών και σχολείων που δυσκολεύει την συνεργασία όλων με 

όλους. Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι συνεργάτες συμμετείχαν από την αρχή έως την ολοκλήρωση του γεγονός που 

τονίζει την αξία και το ενδιαφέρον του έργου.  

Το ερωτηματολόγιο των παιδιών συντάχθηκε με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, με ερωτήσεις, απλές και κατανοητές, 

συνοδευόμενες από εικόνες για να διευκολύνεται η συμπλήρωση τους και αφορούσαν τον τίτλο του προγράμματος, 

τι τους έρχεται στο μυαλό όταν τον ακούν, ποια υλικά ανακυκλώνονται, να διακρίνουν στοιχεία που αφορούν την 

ανακύκλωση, αν τους άρεσε η επικοινωνία και αν θυμούνται κάποια σχολεία του έργου, ποια δραστηριότητα 

προτιμούν και τι νιώθουν για το έργο. Από τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία 

θυμόταν τον τίτλο, τα υλικά και διακριτικά στοιχεία (π.χ σήμανση, είδη κάδων κτλ) της ανακύκλωσης. Τους άρεσε η 

επικοινωνία και κυρίως θυμόταν τις συνεργαζόμενες χώρες. Ως προς τις δραστηριότητες, τα περισσότερα παιδιά 

αξιολόγησαν τις κατασκευές με ανακυκλώσιμα κορυφαία καθώς και τις εκτός σχολικού χώρου δράσεις των σχολείων 

και ακολουθούν τα videos και τα σχετικά βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Από τις 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΤΠΕ η συνεργατική ζωγραφική και τα on line παιχνίδια προηγούνται 

και ακολουθούν οι live επικοινωνία και οι ψηφοφορίες. Τα παιδιά σε ποσοστό 96,3 % δήλωσαν πως ένιωσαν χαρά 

από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο έργο. 

Οι γονείς έλαβαν ένα ερωτηματολόγιο με 6 ερωτήσεις, σε έντυπη μορφή. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων 

αξιολόγησε ότι τα παιδιά απέκτησαν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, 

ικανότητες ψηφιακού εγγραμματισμού παράλληλα με την άρτια ενημέρωση τους από τους εκπαιδευτικούς. Η 

πλήρης ικανοποίηση των γονέων αποτυπώνεται στην θετική στάση για συμμετοχή των παιδιών τους σε ανάλογα 

προγράμματα στο μέλλον (93% απάντησαν θετικά). Το έργο «Βe cool recycle in school» χαρακτηρίζεται από πολλές 

δράσεις και δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, δημιουργικότητα, συμμετοχή πολλών συνεργατών, παιδιών 

και σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό που οργανώθηκαν σε ομάδες, λειτουργώντας με εξωστρέφεια και 
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προσφέροντας στην κοινωνία (συμμετοχή σε παγκόσμιες ημέρες, εκστρατείες καθαριότητας, δράσεις ανακύκλωσης 

δημόσιων φορέων, δωρεά σε ειδικό σχολείο). Μέσα από το έργο δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς να συνεργαστούν 

και να προσφέρουν στο σχολείο και στην κοινωνία, οργανώνοντας ποικίλες δράσεις και δραστηριότητες. 

Δημιουργήθηκαν συνεργατικά ημερολόγια, συνεργατική ιστορία σε e-book, συνεργατικό λεύκωμα, παιχνίδια on line, 

κοινή μασκότ και λογότυπος. Το «Be cool recycle in school» είναι ένα έργο συνεργασίας, οργανωμένο σε πλαίσιο 

δημοκρατικών διαδικασιών με στόχο τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των παιδιών αλλά και την επαφή τους με 

την κοινωνία ώστε η καλλιέργεια των δεξιοτήτων να γίνεται βίωμα και μάθημα ζωής. 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα eTwinning «Be cool recycle in school» αγαπήθηκε από όλους. Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς. Όλοι 

μαζί περάσαμε αξέχαστες, δημιουργικές στιγμές κατά την διάρκειά του με υπέροχα αποτελέσματα! Επόμενο ήταν 

λοιπόν αυτό το έργο να παρουσιαστεί με περισσή αγάπη στους γονείς όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, αλλά και 

στην ευρύτερη κοινωνία. 

Η παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στους γονείς των μαθητών με video, ppt και τη χρήση 

projector. Δημιουργήθηκαν εκδηλώσεις στο twin live και δόθηκαν προσκλήσεις στους γονείς. Απονεμήθηκαν 

αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους μαθητές. Σε πολλά σχολεία το έργο αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για την 

πραγματοποίηση τόσο της χριστουγεννιάτικης, όσο και της καλοκαιρινής γιορτής. Το έργο έγινε γνωστό και στην 

εκπαιδευτική κοινότητα με παρουσιάσεις σε ημερίδες σχολικών προγραμμάτων, σε παιδιά και εκπαιδευτικούς 

συστεγαζόμενων σχολείων, με δημοσιεύσεις σε ιστολόγια και blogs των συμμετεχόντων σχολείων, καθώς και στα 

προσωπικά ιστολόγια των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, κάποια σχολεία συμμετείχαν ως εκθέτες έργων σε φεστιβάλ 

ανακύκλωσης και σε γιορτές παιδείας των δήμων.  

Οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων, δημοσίευσαν δράσεις του έργου, καθώς και τα αποτελέσματά του, 

στον ηλεκτρονικό τύπο, γνωστοποιώντας στην τοπική κοινωνία τη σπουδαιότητα υλοποίησης καινοτόμων 

προγραμμάτων στο eTwinning.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Αθήνα: Gutenberg. 

ΙΕΠ (2014). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (αναθεωρημένη έκδοση), Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών, Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

100 

Ντολιοπούλου, Ε. (1999). Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δάρδανος. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακτήθηκε από: 
http://ebooks. edu. gr/info/newps/dimotiko. pdf, 2011. 

Dodge, D. T. & Colker, L.J. (1998). The creative curriculum for early childhood. Teaching Strategies Inc., Washington DC. 

Fragaki, M., Reynolds, S., & Vanbuel, M. (2009). A pedagogical framework for the effective use of video in class/Exemplary video-
based educational scenarios. Deliverable WP6 Pedagogical Framework-Pilot Implementation/D.6.1 Pedagogical  Framework, 
“EduTubePlus – A European Curriculum Related Video Library and Hybrid e-services for the Pedagogical Exploitation of Video in 
Class”, Research Academic Computer Technology Institute. 

Frymier, A. B., & Houser, M. L. (2000). The teacher student relationship as an interpersonal relationship. Communication 
education, 49(3), 207-219. 

Hart, C. H., Burts, D. C., & Charlesworth, R. (Eds.). (1997). Integrated curriculum and developmentally appropriate practice: Birth to 
age eight. Albany, NY: Suny Press. 

Hogenbirk, P., Galvin, C., Gilleran, A., Hunya, M., Selinger, M., Zeidler, B. (2006a). Pedagogical Advisory Group.Reflections on 
eTwinning. Pedagogical Issues in eTwinnin, Brussels: eTwinning Central Support Service. 

Hogenbirk, P., Galvin, C., Gilleran, A., Hunya, M., Selinger, M., Zeidler, B. (2006). Pedagogical Advisory Group.Reflections on 
eTwinning.Collaboration and eTwinning.Enrichment and added value of eTwinning projects, Brussels: eTwinning Central Support 
Service. 

Kampylis, P., Law, N., Punie, Y., Bocconi, S., Brečko, B., Han, S., Looi, C-K. and Miyake, N. (2013). ICT-enabled Innovation for 
Learning in Europe and Asia, Exploring conditions for sustainability, scalability and impact at system level. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union.  

Kearney, C. (2016). Suivre les pratiques sur eTwinning - uneactivitépilote pour guider le développement des compétences des 
enseignants,.Bruxelles: Bureau d'assistanceeuropéen eTwinning - European Schoolnet. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι του έργου «Be cool recycle in school» 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ  

http://www.tricider.com/brainstorming/3a9BQ25LRlp 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

http://linoit.com/users/annafanou/canvases/%CE%A4he%20partners%20of%20our%20project%21 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

101 

http://linoit.com/users/annafanou/canvases/%CE%A4he%20partners%20of%20our%20project%21 

ΧΑΡΤΕΣ 

https://www.scribblemaps.com/create/#id=LKUejqzqkh 

https://www.tripline.net/trip/Be_cool%2C_recycle_in_school-2355231265311014BF33E4314BFCE2D3 

https://www.tripline.net/map?tripId=4414410567751014849785937C661F51&onSite=0#zoom 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

https://padlet.com/annafanou/z8j58dwn8qjm 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

https://el.padlet.com/stamgeron1/o199a2paby59 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΑΣΚΟΤ 

https://www.tricider.com/admin/2hVSGAwEBeN/6pqZVfCGkif 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

https://dotstorming.com/b/5bd5a127f7839b2853bd9cd6 

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

http://wke.lt/w/s/eymGa 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

https://padlet.com/irinixylouri/ydb5d8qn6pzk 
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ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ 

https://answergarden.ch/823623 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

http://meetingwords.com/hnhNKSa0xo 

E BOOK ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

https://www.storyjumper.com/book/index/41282956 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 

http://www.tricider.com/brainstorming/2TCVE5iuEoF 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΤΩΝ 

https://padlet.com/alexzapgak/96594aikp877 

https://padlet.com/mariagizli/xtkkcn31mfue 

https://padlet.com/gasterkat/vav3csh53hyi 

https://el.padlet.com/maroulita186/egr7pw894sii 

https://padlet.com/edinadjorovic/e46can211fat 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

https://padlet.com/maria_theodorakakou/1gauyq6xr9pd?fbclid=IwAR3s1kgmGmVktf0S39dNZrgdsN7A8rDtyFdiSEv-

e1yWaEWREz_IPk9uP2E 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΜΑΣΚΟΤ 
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https://www.canva.com/design/DADI-b9J5n0/rF1QJSbllpWk-1vAiUhKnA/view 

ΕΠΟΧΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

https://www.canva.com/design/DADN9s817Cg/view 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

https://el.padlet.com/anastasiacon1973/musicalinstruments 

ON LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3138707f00fe 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=050b492b311c 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a9d1017975c 

https://wordwall.net/resource/368050/recycling-materials-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-

%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1 

https://quizlet.com/377012349/%CE%A6%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-

%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-flash-cards/ 

https://www.dropbox.com/s/jiichreao6bxeh0/Greek_crossword.zip?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/oh228dnd9jw58dl/English%20crossword.zip?dl=0 

https://crosswordlabs.com/view/recycle-47#cell-9-4 
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https://scratch.mit.edu/projects/300722197/ 

https://scratch.mit.edu/projects/306211313/ 

ΧΑΡΤΗΣ. ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 

https://www.thinglink.com/card/1118210065430478850# 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ  ΑΛΜΠΟΥΜ 

https://www.slideshare.net/ssuserc1ad3a/album-151306812 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

https://padlet.com/imauridou2/4iy5xzvbxi0g 

ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ) ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΚΑ 

https://el.padlet.com/taralaikoue/a62gwjdau4l2 

ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ 

https://padlet.com/nipiagogaki/wm8rlks18gjl 

ΗΜΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

https://padlet.com/pkaragiannakou/motherday 

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

https://padlet.com/sofimag4/knqm7iw5l1ie 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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https://docs.google.com/forms/d/1WM2lPg4QZL59H1xghqdYgDctj3Rzpl_Kdi57H2cjKsE/edit#responses 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXc1nRZWele1NYF7t-

8uZBxvBHYHC4dt3UOfXw6otWDpaeng/viewform?usp=pp_url 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLyId27MtFn2I2iBTrWLvaRaQ0WEbmSNUB6LnSeR-U37lcug/viewform 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ 

http://bit.do/eSAcq 
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Διακρατικές ομάδες εργασίας σε eTwinning έργα: 

διαδικτυακές κοινότητες μάθησης με πολλαπλά οφέλη 

22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2019 

Κουγιουρούκη Αγγελική1 & Γκένιου Θεοδώρα2  

 
1 Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Πρεσβευτής eTwinning Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 

akougiou@gmail.com  
2 1Εκπαιδευτικός ΠE06, Πρεσβευτής eTwinning Κεντρικής Μακεδονίας, ΓΕΛ Πεντάπολης Σερρών  

tgkeniou@sch.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η παρουσίαση προτάσεων που προάγουν την αποτελεσματική 

επικοινωνία και συνεργασία μέσα από την εργασία σε διακρατικές ομάδες κατά την υλοποίηση ενός eTwinning έργου. 

Στην πρόταση περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καλών πρακτικών επικοινωνίας και συνεργασίας σε 

ομάδες μαθητών από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται στο Twinspace ενός έργου 

προκειμένου να επιτευχθούν κοινά διακρατικά προϊόντα ως αποτέλεσμα της εργασίας σε διακρατικές ομάδες.  

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η άσκηση στη χρήση των εργαλείων του Twinspace αλλά και web 2.0 εργαλείων, ώστε να 

γίνουν οι εκπαιδευτικοί ικανοί να χρησιμοποιούν πολύπλευρα τις δυνατότητες που τους δίνονται από τις Νέες 

Τεχνολογίες και την Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης του eTwinning κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός συνεργατικού 

έργου προσφέροντας ευκαιρίες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών τους τους κατά την εργασία στις 

ομάδες αυτές.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, διακρατικές ομάδες μαθητών, επικοινωνία, συνεργασία, Twinspace 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση αναδεικνύουν τα οφέλη που 

προκύπτουν τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές όταν αυτοί 
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ενθαρρύνονται από τους εκπαιδευτικούς να οικοδομήσουν τη νέα γνώση σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα σε 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους. (Berge & Collins, 1995). 

Σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον, όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής, οι μαθητές ενισχύονται να 

αυτενεργούν, αναλαμβάνοντας ρόλους και πρωτοβουλίες προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές στη 

δημιουργία της νέας γνώσης μέσα από τη συνεργασία και επικοινωνία σε ομάδες. Σύμφωνα με τους  Galton & 

Williamson οι μαθητές, μέσω της συνεργατικής μάθησης, εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων όπως είναι η 

επίλυση ενός προβλήματος ή η υλοποίηση μαθησιακών εργασιών (Galton & Williamson, 1992).  

Το συνεργατικό αυτό περιβάλλον της ομάδας, οριζόμενο από τον Dillenbourg ως ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» μεταξύ 

των συνεργαζόμενων μαθητών αλλά και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών, διέπεται από συγκεκριμένους όρους 

και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους αναμένεται να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διάδραση όταν οι 

εκπαιδευτικοί έχουν προσεκτικά σχεδιάσει και εφαρμόσει διδακτικά σενάρια μέσω των οποίων προάγονται η 

συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Dillenbourg, 1999). 

Στο σχολείο στου 21ου αιώνα, το να αισθάνεται ο μαθητής μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας μάθησης προσδίδει 

σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξή του. Εργαζόμενος σε ομάδες, εμπλέκεται σε πραγματικό χρόνο σε δραστηριότητες 

οι οποίες απαιτούν κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση διλημμάτων και την επίλυση προβλημάτων μέσα σε μια 

ομάδα η λειτουργία της οποίας διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και στην οποία συμβαίνουν διεργασίες που 

απαιτούν τη συμβολή όλων των μελών προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί στόχοι  (Scardamalia & Bereiter, 1994). 

Σημαντικές αλλαγές στην εργασία των μαθητών σε ομάδες, στον τρόπο που αυτοί επικοινωνούν και διαμοιράζονται 

πληροφορίες, επέφερε η διεύρυνση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών καθώς και η πληθώρα των διαδικτυακών 

(Web 2.0) εργαλείων και υπηρεσιών (McLoughlin & Lee, 2008). Οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι νέες δυνατότητες και 

ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν σημείωσαν σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα 

στην εκπαίδευση (Jones & Healing, 2010) και ενίσχυσαν τα παραδείγματα της μάθησης από απόσταση. Η 

συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου θεωρείται, πλέον, ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (π.χ. Eklund & Eklund, 1997). 

Ο μαθητής, ως μέλος μιας ευρύτερης διαδικτυακής ομάδας, έχει περισσότερες πιθανότητες να επικοινωνήσει και να 

ανταλλάξει απόψεις και ιδέες, γεγονός που επιφέρει θετικές αλλαγές στην οικοδόμηση της νέας γνώσης μέσα από 

την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία. Άλλωστε, αυτού του είδους η συνεργασία, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα 
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μαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόμενο από την τεχνολογία, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν ότι αποτελούν 

μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας της οποίας τα μέλη ισότιμα συνεισφέρουν για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Παράλληλα, μέσα σ’ αυτές τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες-ομάδες, τα μέλη-μαθητές ικανοποιούν τις 

ανάγκες τους αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες όταν αλληλοεπιδρούν αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους 

(Preece, 2000), έχοντας λόγο και υπόσταση, τηρώντας όρους και διεργασίες που διευκολύνουν και καθοδηγούν την 

αλληλεπίδραση (Redfern & Naughton, 2002). 

Στον προσανατολισμό της προώθησης της διακρατικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ 

των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, το eTwinning, η μεγαλύτερη κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, 

διευκολύνει με τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει την εργασία σε ομάδες και μάλιστα σε διακρατικά 

δίκτυα μαθητών οι οποίοι επωφελούνται από την τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία και τις συνεργατικές 

μαθησιακές δραστηριότητες (Angelopoulos & Pateraki, 2014). Η δυνατότητα υλοποίησης αυθεντικών 

δραστηριοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας τις οποίες το eTwinning προσφέρει, υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική, 

ενεργητική, διερευνητική, ανακαλυπτική, συνεργατική μάθηση, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι επιφέρει ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα όταν μάλιστα οι μαθητές εργάζονται σε διακρατικές ομάδες. Το διαδικτυακά υποστηριζόμενο 

περιβάλλον του Twinspace όπως και ποικίλων Web 2.0 εργαλείων καθώς και η χρήση της ξένης γλώσσας 

ενθαρρύνουν τους μαθητές για συμμετοχή σε διακρατικές ομάδες συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων και 

την παραγωγή κοινών τελικών προϊόντων.  

Με το συγκεκριμένο εργαστήριο επιδιώκεται να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί  που προτίθενται να υλοποιήσουν 

ένα συνεργατικό eTwinning έργο να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες οι οποίες θα ενθαρρύνουν τους 

μαθητές να εργάζονται σε διακρατικές ομάδες έτσι ώστε να προάγεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία 

και συνεργασία των συμμετεχόντων μαθητών.   

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ WORKSHOP: 

• Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τα εργαλεία και τις δυνατότητες επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης 

και συνεργασίας του Twinspace ενός eTwinning έργου  

• Να συζητήσουν τρόπους και καλές πρακτικές επίτευξης αυτής της αλληλεπίδρασης μέσα από την 

επικοινωνία και τη συνεργασία 

• Να μάθουν πώς να σχεδιάζουν ένα επιτυχημένο eTwinning έργο ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις 

αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μαθητών σε διακρατικές ομάδες  
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• Να ασκηθούν στη χρήση εργαλείων που προωθούν την αλληλεπίδραση και συνεργασία των μαθητών σε 

διακρατικές ομάδες στο χώρο του Twinspace 

• Να ασκηθούν στη χρήση web 2.0 εργαλείων που διευκολύνουν την εργασία στις προαναφερθείσες 

ομάδες μαθητών  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Εργαζόμενοι στην κατεύθυνση της υλοποίησης ενός επιτυχημένου eTwinning έργου το οποίο δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις εργασίας σε μαθητοκεντρικό και διαδικτυακά υποστηριζόμενο συνεργατικό περιβάλλον, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις προϋποθέσεις συνεργασίας που διευκρινίζονται στα κριτήρια 

ποιότητας: Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ των σχολείων συνεργατών και Συνεργασία μεταξύ των σχολείων 

συνεργατών όπου τονίζεται ότι η εργασία σε διακρατικές ομάδες εργασίας μαθητών αποτελεί μία πολύ 

αποτελεσματική καλή πρακτική συνεργατικής δουλειάς.  

Προχωρώντας στο επίπεδο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων, οι eTwinners που υλοποιούν ένα έργο σε 

διακρατικό επίπεδο θα πρέπει να γνωρίζουν και να θέτουν επί χάρτου τα χαρακτηριστικά μιας καλά δομημένης 

δραστηριότητας: περιγραφή του θέματος, στοχοθεσία, χρονοπλαίσιο υλοποίησης δραστηριοτήτων, σύνθεση 

ομάδας-κατανομή ρόλων και εργασιών, είδος διάδρασης, εργαλεία διάδρασης, ώστε να μπορεί η δραστηριότητα 

αυτή να υλοποιηθεί από διακρατικές ομάδες μαθητών. Στην περίπτωση δε που το eTwinning έργο υλοποιείται σε 

εθνικό επίπεδο θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες σε διασχολικές ομάδες μαθητών.  

Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, το εργαστήριο δομείται σε δύο στάδια: Θεωρητικό και Πρακτικό. 

ΣΤΑΔΙΟ Α (θεωρητικό) 
Αρχικά, θα γίνει μία παρουσίαση των συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ στη συζήτηση που θα επακολουθήσει με τους 

συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα επιδιωχθεί η διερεύνηση της γνώσης που έχουν αυτοί  για πρακτικές επίτευξης 

αυτών των κριτηρίων μέσα από την εργασία σε διακρατικές ομάδες μαθητών. Συγκεκριμένα θα προβληθούν βίντεο 

για τα κριτήρια της Επικοινωνίας και ανταλλαγής μεταξύ των σχολείων συνεργατών (QL criteria: 3. Communication 

and exchange of partner schools: https://www.youtube.com/watch?v=xSQ_vqTn3rY) και της Συνεργασίας μεταξύ 

των σχολείων-συνεργατών (QL Criteria: 4 Collaboration between partner schools: 

https://www.youtube.com/watch?v=y_ww4NMsFDg). 
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Επιπλέον βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο δημιουργίας διακρατικών ομάδων και στο σχεδιασμό συνεργατικών 

δραστηριοτήτων που προάγουν τις καταστάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών. Θα 

παρατεθούν είδη δραστηριοτήτων σε διακρατικές ομάδες που προάγουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία 

μαθητών καθώς και παραδείγματα παρόμοιων  δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να 

γνωρίσουν και Web 2.0 εργαλεία  τα οποία διευκολύνουν την εργασία των μαθητών σε διακρατικές ή και 

διασχολικές ομάδες προάγοντας την αλληλεπίδραση και οδηγώντας στην επίτευξη κοινών μαθησιακών στόχων μέσα 

από συνεργατικά τελικά προϊόντα.   

ΣΤΑΔΙΟ Β (πρακτικό) 
Οι εκπαιδευτικοί θα χωριστούν σε ομάδες και θα τους δοθούν κάρτες με κωδικούς (διαχειριστών μαθητών) ώστε να 

συνδεθούν στο Twinspace του έργου ‘Do it like the ancient Greeks’. Στις κάρτες θα υπάρχουν, επίσης, οδηγίες βάσει 

των οποίων οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο workshop θα κληθούν να: 

• Σχεδιάσουν από μία δραστηριότητα σε κάθε ένα από τα ακόλουθα στάδια υλοποίησης ενός έργου 

eTwinning: Δημιουργία Διακρατικών Ομάδων, Εργασία Διακρατικών Ομάδων, που θα αποτυπώνονται 

σε αντίστοιχα υποσέλιδα ή νήματα συζητήσεων (forum) στο Twinspace 

• Περιγράψουν αναλυτικά τους στόχους, τα στάδια και το τελικό αποτέλεσμα 

• Παραθέσουν τα συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν 

• Ελέγξουν εάν οι δραστηριότητες που σχεδίασαν προάγουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία στις 

συγκεκριμένες ομάδες των μαθητών  

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου workshop επιδιώκεται η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προκειμένου αυτοί 

να είναι σε θέση να σχεδιάζουν συνεργατικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την εργασία των μαθητών σε 

διακρατικές ομάδες, ενισχύουν το μαθητοκεντρικό ρόλο του σχολείου, προάγουν την κριτική σκέψη και 

δημιουργικότητα, προωθούν την επίλυση προβλημάτων, στοχεύουν στη δημιουργία κοινών τελικών προϊόντων τα 

οποία δεν αποτελούν απλή συλλογή-συρραφή ατομικών ή εθνικών εργασιών αλλά είναι δημιουργία των μαθητών η 

οποία προέρχεται μέσα από συνεχή διάλογο, παρακολούθηση της πορείας του έργου και ανατροφοδότηση από τα 

μέλη των ομάδων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συγκεκριμένο workshop επικεντρώνεται στην επίτευξη της Επικοινωνίας και ανταλλαγής μεταξύ των σχολείων 

συνεργατών και της Συνεργασίας μεταξύ των σχολείων-συνεργατών, δύο από τα έξι κριτήρια ποιότητας ενός 

επιτυχημένου eTwinning έργου, μέσα από την εργασία των μαθητών σε διακρατικές ομάδες, προκειμένου αυτοί να 

αποκομίζουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ σχολείων. 

Η υλοποίηση του workshop με ομάδες εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν παρόμοια μαθησιακά 

περιβάλλοντα, προσανατολισμένα στη διακρατική αλληλεπίδραση και συνεργασία μέσα από τις τεχνολογικά 

υποστηριζόμενες διακρατικές κοινότητες μάθησης, κατά την υλοποίηση eTwinning έργων, αποσκοπεί στην 

ενδυνάμωσή τους με εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα σε 

παρόμοιες ομάδες να επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μέσα από την εξάσκηση των εκπαιδευτικών, τόσο στα εργαλεία του Twinspace όσο και σε web2.0 εργαλεία που 

διευκολύνουν την εργασία σε ομάδες μαθητών από διαφορετικές χώρες, επιδιώκεται η κατά το δυνατόν πληρέστερη 

χρήση αυτών τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης του 

eTwinning που αποβλέπουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες, στη 

συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα, στην ευρωπαϊκή διάσταση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς και στη 

χρήση Νέων Τεχνολογιών σε αυθεντικές καταστάσεις. 

Προτείνεται, τέλος, ανάλογες δραστηριότητες να υλοποιούνται στις ημερίδες των κατά τόπους πρεσβευτών με 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων καθώς και σε προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ώστε να μπορέσουν αυτοί να υλοποιήσουν επιτυχημένα έργα και να ενισχυθεί η ήδη υπάρχουσα θετική 

διάθεσή από μέρους τους για συμπράξεις σχολείων και μαθητών μέσα από την Ευρωπαϊκή δράση του eTwinning.  
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Οι Cats σεργιανίζουν, την τέχνη γνωρίζουν  

Στέλλα Μαβίδου 1 Ευθαλία Μπακή 2 Σοφία Μουρατίδου 3 Ευαγγελία Γαζιώτου 4 Αγγελική 
Φωτοπούλου 5 Αικατερίνη Γεωργάκη 6 Νίκη Τσελικίδου 7 Αναστασία Μουζενίδου 8 Ελισάβετ 

Ζαρογουλίδου 9 Αγγελική Τζόλου 10 Θεοδώρα Βάσιου 11  

 1Νηπιαγωγός, M.Εd. «Εκπαιδευτική ηγεσία»- 8ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας 

stellamavidou@gmail.com 
2 Νηπιαγωγός, Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε. Β΄Επιπέδου - 10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης Θεσσαλονίκης 

efthbaki@gmail.com 
3Νηπιαγωγός - Νηπιαγωγείο  Βεύης Φλώρινας 

sofimour2@gmail.com 
4Νηπιαγωγός - 1ο Νηπιαγωγείο  Προσοτσάνης Δράμας 

litsagaziotou@gmail.com 
5Νηπιαγωγός - 11ο Νηπιαγωγείο  Γέρακα Αττικής 

antzelika1981@yahoo.gr 
6Νηπιαγωγός - 8ο Νηπιαγωγείο  Φλώρινας 

kgeorg16@yahoo.gr 
7Νηπιαγωγός -  Νηπιαγωγείο  Κάτω Κλεινών Φλώρινας 

nikitselik@gmail.com 
8Νηπιαγωγός - 11ο Νηπιαγωγείο  Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης 

amouzenidou@yahoo.gr 
9Νηπιαγωγός - 56ο Νηπιαγωγείο  Θεσσαλονίκης 

zarogoul@gmail.com 
10Νηπιαγωγός - 14ο Νηπιαγωγείο  Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

myep1314@uom.edu.gr 
11Δασκάλα - Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ Φλώρινας 

vasiouteo@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το όνομα Cats προέρχεται από το ακρωνύμιο των λέξεων Creative Art TeamS που σημαίνει Δημιουργικές Ομάδες 

Τέχνης. Το κεντρικό θέμα του eTwinning προγράμματος είναι η εισαγωγή μαθητών στην Τέχνη που αποτελεί ένα πολύ 

δημοφιλές μέσο έκφρασης για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. H ομάδα Cats αποτελείται από 18 σχολεία έξι χωρών, 

στην πλειοψηφία τους νηπιαγωγεία,12 από την Ελλάδα και έξι από άλλες χώρες: Κύπρο, Iταλία, Ισπανία, Τουρκία και 

Ρουμανία. Οι μαθητές μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος έρχονται σε επαφή με μεγάλους ζωγράφους και 
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με διάφορες τεχνικές ζωγραφικής, αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και την φαντασία τους, τις γνωστικές και 

κοινωνικές ικανότητες,  επικοινωνούν με παιδιά διαφορετικών πολιτισμών, συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών 

στόχων, αλληλεπιδρούν, επικοινωνούν και επιτυγχάνουν το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία της 

Ευρώπης μέσω της συνεργασίας με τα άλλα σχολεία. Η καλλιέργεια προς τους μαθητές της αίσθησης πως είμαστε 

όλοι μέλη της ευρύτερης πολιτιστικής Ευρωπαϊκής οικογένειας πραγματοποιείται μέσα από συνεργατικές δράσεις 

που αξιοποιούν τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και των Web 2.0 εργαλείων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτισμός, Τέχνη, Νέες Τεχνολογίες., Συνεργασία νηπιαγωγείων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σύμφωνα με τον Swanwick, η Έκθεση Gulbenkian (1982) ανέδειξε ότι οι τέχνες αποτελούν μία μέθοδο κατανόησης 

του πολιτισμού και ενεργοποιούν τη σκέψη και την παραγωγή ιδεών. Ο John Dewey (2005) στο σύγγραμμά του «Art 

as Experience» αναφέρεται στη συνεισφορά της τέχνης στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα τονίζει ότι η αισθητική 

εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν μέσο διδασκαλίας που καλλιεργεί τη φαντασία,η οποία κατά τον Greene (2000) 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της γνώσης και ασκεί μεγάλη επιρροή στη μαθησιακή 

διαδικασία. Επίσης ο Gardner (1990) υποστηρίζει ότι η τέχνη αποτελεί μία διανοητική διαδικασία, η οποία στηρίζεται 

στην ενεργοποίηση πολλών και σύνθετων συμβολικών συστημάτων. Στον ελληνικό χώρο, σημαντική υπήρξε η 

συνεισφορά του φιλόσοφου Κορνήλιου Καστοριάδη, ο οποίος, ιδιαίτερα στο βιβλίο του «Παράθυρο στο χάος» 

(2007), διατυπώνει την άποψη ότι η τέχνη λειτουργεί ως το παράθυρο που αποκαλύπτει και δίνει μορφή στο χάος 

όλων των ζητημάτων, τα οποία είναι σημαντικά για τη ζωή μας και καλύπτονται από ένα πέπλο αληθειών. 

Το σχολείο αποτελεί το χώρο, όπου το παιδί έρχεται σε επαφή με την ανθρώπινη κουλτούρα και βρίσκει την 

κοινωνική του ταυτότητα. Η καλλιτεχνική αγωγή, λοιπόν, είναι σημαντική στο σχολείο, καθώς το παιδί όταν γίνεται 

μέλος μιας κουλτούρας, αποκτώντας γνώσεις για τον εαυτό του και τον κόσμο, μπορεί να λύσει προβλήματα, να 

θέσει ερωτήματα και να εκφράσει επιθυμίες και ανάγκες (Αρντουέν, 2000). Η τέχνη μέσα στην εκπαίδευση βοηθάει 

τα παιδιά να αποκτήσουν εσωτερική πειθαρχία και να έρθουν σε επαφή με τις αρετές της ενόρασης. Ενισχύει την 

ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, της προσαρμοστικότητας σε αλλαγές και της πρωτοβουλίας. Συμβάλλει στην 

εκπαίδευση του συναισθήματος και στην κατανόηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της κοινωνίας. Βοηθάει τα 

παιδιά να στοχάζονται, να δρουν και να αποκτούν εμπειρίες με βιωματικό τρόπο (Ρόμπινσον, 1999). Σύμφωνα με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998), η Αισθητική αγωγή στο σχολείο αναπτύσσει τρεις φυσικές λειτουργίες: α) τις 

αισθήσεις (βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, κινούμαι), β) την αντίληψη (παρατηρώ, σκέφτομαι, ερευνώ, επεξεργάζομαι) 
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και γ) την πράξη (πράττω, δημιουργώ). Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, τα συναισθήματα. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού η αισθητική αγωγή θα πρέπει να 

καλλιεργεί ισόρροπα αυτές τις λειτουργίες ακολουθώντας κάποιες μεθοδολογικές αρχές, προκειμένου το παιδί να 

έρχεται σε επαφή ουσιαστικά με το φαινόμενο της τέχνης, να στοχάζεται, να κρίνει και να ερευνά πάνω σε αυτή, να 

δημιουργεί και να συμμετέχει ενεργά σε σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. 

Η παιδαγωγική αξία της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα για 

μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία. Επιπλέον ενισχύεται η 

δημιουργικότητα των παιδιών και αναπτύσσεται η ελεύθερή τους σκέψη (Κυνηγός, 2006). Η χρήση των Τ.Π.Ε. 

διευκολύνει τα παιδιά να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν και έτσι η μάθηση γίνεται διασκεδαστική και 

αμφίδρομη. Επιπρόσθετα, καταργούνται τα φυσικά όρια της τάξης και τα παιδιά είναι ελεύθερα να επικοινωνήσουν 

με παιδιά που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδύνατον. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. στην 

Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (2007), σκοπός των Τ.Π.Ε. είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η 

αναζήτηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η παραγωγή πληροφορίας σε πολλαπλές μορφές. Συγκεκριμένα η 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην τέχνη έγκειται στο γεγονός ότι ενσωματώθηκαν στο έργο μας ποικίλα εργαλεία και 

εφαρμογές και έτσι διαμορφώθηκε ένα ελκυστικό και σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο ενίσχυσε τη 

μαθησιακή εμπειρία των παιδιών, κινητοποίησε τη φαντασία τους και έδωσε κίνητρα για επικοινωνία, συμμετοχή 

και αλληλεπίδραση. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν: 
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1. Καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας. 

2. Προσέγγιση έργων τέχνης στη γνωστική, συναισθηματική και αισθητική τους διάσταση. 

3. Καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητα συγκέντρωσης, 
ενίσχυση της συνεργασίας  με τους άλλους για ένα συλλογικό αποτέλεσμα. 

4. Ψυχαγωγία, πειραματισμός, αναζήτηση λύσεων, επεξεργασία εμπειριών. 

5. Επαφή με άγνωστες τεχνικές και υλικά που θα προσφέρουν νέες εκφραστικές δυνατότητες. 

6. Εκπαίδευση στην ιδιαίτερη οπτική γλώσσα επικοινωνίας, (ανάπτυξη οπτικού λεξιλογίου), της 
ζωγραφικής και στην συμβολοποίηση μέσω αυτής. 

7. Προώθηση της απόλαυσης και της εκτίμησης της τέχνης και γνωριμία με μεγάλους ζωγράφους και τα 
έργα τους. 

8. Επικοινωνία παιδιών διαφορετικού πολιτισμού και άντληση χαράς από αυτό. 

9. Πολιτισμική κληρονομιά, προσωπική έκφραση και ανάπτυξη, πολιτισμική ποικιλία (Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, γνώση του κόσμου). 

10. Δεξιότητες επικοινωνίας: ικανοποίηση, χαρά, επικοινωνία, εκτέλεση,  παρουσίαση έργου. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η  μεθοδολογία του προγράμματος βασίστηκε σε βιωματικές δράσεις με χρήση Νέων Τεχνολογιών και διαθεματικών 

εργασιών. Τα παιδιά παρατήρησαν, πειραματίστηκαν, αυτοσχεδίασαν, συνεργάστηκαν. Ακολούθησε 

δραματοποίηση-αναπαράσταση πινάκων, παιγνιώδης αναδυόμενη μάθηση, ιδεοθύελλα. Η ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στο πρόγραμμα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αξιοποιήθηκαν εργαλεία web 2.0 και δημιουργήθηκε 

συνεργατικό ψηφιακό περιεχόμενο. Έτσι έγινε πιο εύκολη η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τα 

άλλα σχολεία. Τέλος, κάθε σχολείο ασχολήθηκε και με έναν αγαπημένο ζωγράφο. Διάβασε βιβλία, αναζήτησε 

πληροφορίες στο διαδίκτυο, έγραψε ποιήματα  και δημιούργησε ένα βίντεο όπου τα παιδιά αφηγήθηκαν τη ζωή και 

το έργο του καλλιτέχνη  με παράλληλη απεικόνιση των έργων του. 

 Οι γονείς των παιδιών μελών του έργου υπήρξαν αρωγοί στην προσπάθειά μας,  παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια 

του έργου μας με τα παιδιά τους και συμμετέχοντας στις επισκέψεις, στις εκδηλώσεις και  στην τελική γιορτή λήξης 
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του σχολικού έτους. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του προγράμματος με ερωτηματολόγια για τους μαθητές μας, 

για τους γονείς τους  και για τους εκπαιδευτικούς μέσω Googleforms. Στο τέλος το παραγόμενο έργο παρουσιάστηκε 

στους γονείς και στην τοπική κοινωνία. Το έργο αξιολογήθηκε πολύ θετικά  από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 
Το πρόγραμμα " C.A.T.S – Creative Art TeamS" διήρκησε 8 μήνες,  από  τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον Ιούνιο του 

2019. Είναι καινοτόμο παιδαγωγικά και χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, καθώς πρόκειται για ένα έργο που 

στηρίζεται στην βιωματική μάθηση, τη συνεργασία σχολείων και τη χρήση ΤΠΕ. Το θέμα  κέντρισε το ενδιαφέρον των 

παιδιών, τα οποία αγαπούν ιδιαίτερα την ενασχόληση με κάθε μορφή τέχνης και έκφρασης. Χρησιμοποιήσαμε 

επιλεγμένα έργα ζωγραφικής ως βασικά εργαλεία. Στην αρχή,  οργανώσαμε διάφορες δραστηριότητες και 

εργαστήκαμε πάνω στο θέμα, το περιεχόμενο και την τεχνική των έργων ζωγραφικής. Στη συνέχεια, τα παιδιά 

δημιούργησαν τις δικές τους συνθέσεις, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές, 

εμπνευσμένες από τους πίνακες ζωγραφικής. Αυτά τα έργα παρουσιάστηκαν στα άλλα συνεργαζόμενα σχολεία, 

μέσω του twinspace, για να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν τον πλούτο της έκφρασης μέσω της 

τέχνης. Στην αρχή καταγράψαμε  τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Δημιουργήσαμε  σελίδες 

σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες και σε κάθε σελίδα χρησιμοποιήσαμε ένα συνεργατικό εργαλείο  για την 

ανάδειξη των δραστηριοτήτων με όμορφο και εύληπτο τρόπο, όπως: 

 Γνωριμία των μελών, των σχολείων και των πόλεων. Κάθε σχολική μονάδα εμπλούτισε τη δραστηριότητα με το δικό 

της μοναδικό τρόπο στο συνεργατικό εργαλείο padlet: https://padlet.com/stellamavidou/rcz57wilr9rj 
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Εικόνα 1: Χάρτης με τα συμμετέχοντα σχολεία 

Το λογότυπο του έργου μας, το οποίο φτιάχτηκε εμπνευσμένο από την έναστρη νύχτα του Van Gogh και από έξι 

γατούλες με τη σημαία της κάθε χώρας. Πραγματοποιήσαμε ψηφοφορία για το λογότυπο του έργου λογότυπο έργου 

& συνεργατικό padlet: https://padlet.com/stellamavidou/8p6a8qzla8ph 
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Εικόνα 2:Το λογότυπο του έργου μας 

Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ) 
Δράση για τον Νοέμβριο-Φθινόπωρο σχήματα, με το οποίο ασχολήθηκε κάθε σχολική μονάδα και δημιουργήθηκε 

ένα ψηφιακό μουσείο με το συνεργατικό εργαλείο emase: https://www.emaze.com/@AWRRCFCI/cats-november 

 

Εικόνα 3: Ψηφιακό Μουσείο 

Δράση για τον Δεκέμβριο-Χριστούγεννα, με το οποίο ασχολήθηκε κάθε σχολική μονάδα και δημιουργήθηκε ένα 

ψηφιακό βιβλίο με το συνεργατικό εργαλείο Storyjumper: 

https://www.storyjumper.com/book/index/62059225/5c028d2164656 
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Εικόνα 4: Ψηφιακό βιβλίο  για τα Χριστούγεννα 

 Δράση για τον Ιανουάριο-Χειμώνας, με το οποίο ασχολήθηκε κάθε σχολική μονάδα και ανέβασε τις δημιουργίες της 

στο συνεργατικό εργαλείο padlet: https://padlet.com/papameni/hj85n0dr5ss4 και συνεργατική ζωγραφική με το 

διαδικτυακό εργαλείο  https://awwapp.com/ και έπειτα τοποθετήθηκαν οι δημιουργίες στο συνεργατικό εργαλείο 

thinglink: https://www.thinglink.com/scene/1118198019976593409 

Δράση για τον Φεβρουάριο-Απόκριες, με το οποίο ασχολήθηκε κάθε σχολική μονάδα και δημιουργήθηκε ένας 

εννοιολογικός χάρτης με τις δράσεις  όλης της ομάδας για τις Απόκριες με το συνεργατικό εργαλείο Coggle: 

https://coggle.it/diagram/XHFAhgkB1wZuuJXN/t/come-on-with-us-to-celebrate-the-carnival-of-cats 
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Εικόνα 5: Εννοιολογικός χάρτης για τις Απόκριες 

Δράση για τον Μάρτιο-Άνοιξη, με το οποίο ασχολήθηκε κάθε σχολική μονάδα και δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό 

βιβλίο με τις δράσεις μας για την Άνοιξη  με το συνεργατικό εργαλείο Storyjumper: 

https://www.storyjumper.com/book/index/70179295/5ce3e123129a6 

 

 Εικόνα 6: Ψηφιακό βιβλίο για την Άνοιξη 

 

Δράση για τον Απρίλιο-Πάσχα, με το οποίο ασχολήθηκε κάθε σχολική μονάδα και δημιουργήθηκαν  δύο αφίσες με τα 

έθιμα του Πάσχα και με πίνακες του Χριστού και του Σταυρού με το  εργαλείο Postermywall: 
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1 https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/d1720fe875274a1d4380972914d8ef68 

2 https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/23180d2f3a2f5744e687164b7bbeb03f 

 

Εικόνα 7: Ψηφιακές αφίσες για το Πάσχα 

Δράση για τον αγαπημένο καλλιτέχνη ζωγράφο στο συνεργατικό εργαλείο padlet : 

 https://padlet.com/sofimour2/hmizemdlhgmh όπου κάθε σχολική μονάδα ή τμήμα έφτιαξε μια ταινία για τη ζωή του 

καλλιτέχνη που επίλεξε με ηχογράφηση των παιδιών σε έμμετρο λόγο. Για την καλύτερη ανάδειξη των βίντεο 

χρησιμοποιήθηκε το συνεργατικό εργαλείο Dotstorming : 

 https://dotstorming.com/b/5d0f7f143c0978a210ca7b3f?fbclid=IwAR38nzjh& 

https://www.youtube.com/watch?v=GoLI8z8k5QE 
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Εικόνα 8: Ταινία για το αγαπημένο καλλιτέχνη 

Δημιουργία  ποιημάτων της ζωής των καλλιτεχνών. Τα ποιήματα δημιουργήθηκαν από την εκπαιδευτικό του 

τμήματος. Επίσης στο ίδιο padlet ανέβηκαν σε powerpoint όλες οι δραστηριότητες για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.  

 Online games for cats δημιουργήθηκαν από την ομάδα παιχνίδια διαδικτυακά και επιτραπέζια, που έπαιξαν όλες οι 

σχολικές μονάδες μας στο συνεργατικό εργαλείο padlet: https://padlet.com/vassoustergiani/js5d3kwi2rq3 

  

Εικόνα 9: Διαδικτυακά παιχνίδια 

Events δημιουργήθηκαν από την ομάδα διάφορες εκδηλώσεις, εκδρομές σε εκθέσεις και τελικές παρουσιάσεις του 

ευρωπαικού μας προγράμματος και εκθέσεις των έργων μας με προβολή στα τοπικά ΜΜΕ: 
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 https://neaflorina.gr/2019/06/paroysiasi-toy-eyropaikoy-programmatos-etwinning-cats-creative-art-teams-apo-tria-

nipiagogeia-tis-florinas-video-pics/ 

Our library  δημιουργήθηκε από την ομάδα η διαδικτυακή μας βιβλιοθήκη, με βιβλία που χρησιμοποίησαν οι 

σχολικές μονάδες μας στο συνεργατικό εργαλείο padlet: https://padlet.com/stellamavidou/rg9omxcs4p1h 

  

Εικόνα 10: Ψηφιακή βιβλιοθήκη 

Our evaluation - Η αξιολόγηση του έργου για τους εμπλεκόμενους πραγματοποιήθηκε: 

Για τους μαθητές, μέσω  εφαρμογής Wordart – συννεφόλεξου. Τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν με μια λέξη τι 

τους έκανε εντύπωση από το πρόγραμμα και όλα τα συννεφόλεξα αναρτήθηκαν στο συνεργατικό εργαλείο Coggle: 

Αξιολόγηση μαθητών 

Για τους εκπαιδευτικούς, ερωτηματολόγια μέσω Googleforms  https://forms.gle/DwvSQsVQeLTFBLeq5& PDF 

https://twinspace.etwinning.net/72485/materials/files ή https://www.slideshare.net/secret/i35Zi0Zl5AIkRH 

Για τους γονείς, ερωτηματολόγια, μέσω Googleforms,  https://forms.gle/XH4FurATPQCMcu499 & PDF 

https://twinspace.etwinning.net/72485/materials/files ή  https://www.slideshare.net/secret/p3x4yqbiPDhjxX 
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 Εικόνα 11: Αξιολόγηση του έργου 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Η ίδια η φιλοσοφία του eTwinning είναι το άνοιγμα του σχολικού μικρόκοσμου σε μια ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα. Αυτό το άνοιγμα δε θα μπορούσε λοιπόν να λείπει και από τις δράσεις μας. Έτσι η τελική φάση του 

προγράμματος περιελάμβανε  την παρουσίασή του στους γονείς, τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, ώστε 

να επιτευχθεί η διάχυση στην ευρύτερη κοινότητα των παιδιών, πέρα από την ψηφιακή ευρωπαϊκή κοινότητα του 

eTwinning μέσω του twinspace. 

Κάθε σχολείο οργάνωσε γιορτές παρουσίασης του προγράμματος, όπου τα παιδιά επικοινώνησαν σε γονείς, μαθητές 

και εκπαιδευτικούς όλες τις δράσεις τους από το project. Παρουσίασαν σε πραγματικό περιβάλλον τα ατομικά και 

ομαδικά τους έργα, ενημέρωσαν το κοινό για τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ανέλυσαν τους 

πίνακες που τους ενέπνευσαν για τις δημιουργίες τους και απήγγειλαν έμμετρους στίχους σχετικά με τη ζωή του 

αγαπημένου τους ζωγράφου, παρουσιάζοντας σημεία- σταθμούς της ζωή του. 

Επίσης, έγινε μια ενδεικτική περιήγηση στο ψηφιακό περιβάλλον του έργου στο  twinspace για να αποτυπωθεί μια 

πληρέστερη εικόνα των συνεργατικών δράσεων, της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της ανταλλαγής 

εμπειριών για την καλύτερη ανάδειξη του προγράμματος αλλά και του σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος. 
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Ορισμένα σχολεία (π.χ. της Φλώρινας) επέλεξαν να κοινοποιήσουν αυτή τη διάχυση και στα τοπικά μέσα 

επικοινωνίας, επιτυγχάνοντας το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη τοπική κοινότητα. 

 

Εικόνα 12: Παρουσίαση του έργου1 

Κοινή συνισταμένη όλων των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν η χαρά και η περηφάνια των παιδιών για 

τα έργα τους, η αβίαστη έκθεσή τους στο κοινό, η ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και η θετικότατη αποδοχή και 

αξιολόγηση από το ακροατήριο. 

Ο συγκεκριμένος τρόπος κλεισίματος του προγράμματος, πέρα από τη χαρά της δημιουργίας συνέβαλε στο να 

νιώσουν τα παιδιά μας μικροί καλλιτέχνες  με μεγάλα έργα. 
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Εικόνα 13: Παρουσίαση του έργου2 

Με την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστώθηκε, πως το πρόγραμμα ήταν ιδιαιτέρως  ωφέλιμο για τους 

εκπαιδευτικούς, κυρίως όμως για τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη ζωή και 

τα έργα μεγάλων ζωγράφων και έμαθαν να αγαπούν την Τέχνη  για έναν απλό λόγο: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. 

Τα παιδιά εργάστηκαν συνεργατικά αλλά και ατομικά. Αισθάνθηκαν μέλη μιας ευρύτερης ομάδας και αποκόμισαν τη 

χαρά της επικοινωνίας, της έκφρασης, της δημιουργίας, της ολοκλήρωσης και της επιτυχίας. Τα σχολεία αποτέλεσαν 

μια δεμένη ομάδα, με συνέχεια, συνέπεια και κοινό προσανατολισμό. Η μεγαλύτερη επίτευξη, πέρα από την 

κατάκτηση της νέας γνώσης για την τέχνη, αποτέλεσε ότι τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες, συνεργάστηκαν με άλλα 

σχολεία, αντάλλαξαν ιδέες, τεχνικές, είδαν και έμαθαν για άλλες πόλεις και χώρες, αποκτώντας Ευρωπαϊκή 

ταυτότητα, συνειδητοποιώντας, πως παρ΄ όλες τις διαφορές μας οι ομοιότητες είναι περισσότερες. Επετεύχθη θετικό 

και δημιουργικό κλίμα στην τάξη και εδραιώθηκε η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια μεταξύ τους. Επίσης 

αναπτύχθηκαν οι κοινωνικές τους δεξιότητες, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή τους, αυξήθηκε η δημιουργικότητά τους 

και η κριτική τους σκέψη. Τα παιδιά ψυχαγωγήθηκαν και εκφράστηκαν δημιουργικά ζωγραφίζοντας, παίζοντας και 

τραγουδώντας. Καλλιέργησαν την παρατηρητικότητα και τη συγκέντρωσή τους, εμπλούτισαν το λεξιλόγιο και 

ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση για τη δουλειά τους. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία στους μαθητές να πειραματιστούν, να 

ανακαλύψουν τα ταλέντα και να βρουν τη δική τους κλίση. Επιπρόσθετα το έργο αποτέλεσε ένα τρόπο να ενισχυθεί η 

φυσική περιέργεια του παιδιού και να γίνει δρόμος προς τη γνώση. Οι γονείς των παιδιών μελών του έργου υπήρξαν 

αρωγοί στην προσπάθειά μας και συμμετείχαν ενεργά. Το πρόγραμμα εισέπραττε θετικά σχόλια καθ΄ όλη τη σχολική 

χρονιά και αξιολογήθηκε με άριστες κριτικές κατά την ολοκλήρωσή του. 
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«Παιδαγωγική αξιοποίηση της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης 

στα πλαίσια υλοποίησης ενός eTwinning έργου: Μια 

ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση σχολικής ΕξΑΕ για το 

μάθημα των αγγλικών» 

Γκουβάτσου Γλυκερία1   Αναστασιάδης Παναγιώτης 2  Φιλιππούσης Γεώργιος 3   
1 Εκπ/κός ΠΕ06, Υποδ/ντρια 11ο ΓΕΛ Περιστερίου, M.Ed "Επιστήμες της Αγωγής-Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)", 

GBC eTwinning featured group moderator 

glyki_g@yahoo.gr 
2 Καθηγητής- Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ΠΜΣ: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε 

panas@edc.uoc.gr 
3 Επιστημονικός συνεργάτης ΕΔΙΒΕΑ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. 

filvisg@outlook.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία https://edivea.a2hosted.com/repo/el/node/16 αναφέρεται σε μια σύνθετη διδακτική παρέμβαση 

για το μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε μαθητές της Α’ 

Λυκείου. Πρόκειται για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης 

διαθεματικής και διακρατικής εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσα από τη δημιουργία ενός καινοτόμου, 

ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος συμπληρωματικής σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) με 

τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του eTwinning και 

υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης (IVC) στο σύγχρονο σχολείο, έτσι όπως εφαρμόζεται σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας με το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» .  

Σκοπός της παρέμβασης ήταν η ενίσχυση του ψηφιακού (εγ)γραμματισμού 45 εφήβων μαθητών δυο σχολείων από 

την Ελλάδα και την Πορτογαλία κάνοντας χρήση της Αγγλικής, ως γλώσσα πληροφόρησης, επικοινωνίας, συνεργασίας 

και δημιουργίας. 
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 Οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα διερευνήθηκαν με τη μεθοδολογία της ποσοτικής εκπαιδευτικής έρευνας, ως 

προς τη γνωστική ανάπτυξη, το βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω 

τηλεδιάσκεψης, το ενδεχόμενο αντικατάστασης της παραδοσιακής διδασκαλίας με μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, 

τη λειτουργία του σχολείου ως φορέα κοινωνικοποίησης.  

Το αποτέλεσμα της έρευνας καθιστά εμφανές ότι ο συνδυασμός της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης και των 

συνεργατικών δραστηριοτήτων μάθησης ενδυναμώνει το ρόλο του σύγχρονου σχολείου, ως περιβάλλον μάθησης και 

ως παράγοντα κοινωνικοποίησης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακός γραμματισμός, Συμπληρωματική ΕξΑΕ, Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το χάσμα που έχει επισημανθεί ανάμεσα στη γνώση και τις δεξιότητες που παρέχονται από τα εκπαιδευτικά 

συστήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν από την κοινωνία της γνώσης σήμερα (Adler, 1999, Autor et al, 2000) 

αφενός και  οι εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αφετέρου,  υπαγορεύουν την 

ανάγκη για μια πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση. Νέα προγράμματα σπουδών τονίζουν τη συνεργατική κατασκευή της 

γνώσης και την διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

δεξιοτήτων, έτσι ώστε, να επιτευχθεί η σύνδεση του σχολείου με αυθεντικές καταστάσεις της πραγματικής ζωής 

(Anastasiades et al, 2009). Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) σε ισότιμο συγκερασμό με τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες. Νέα μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

σεναρίων με Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη βρίσκουν εφαρμογή στην τάξη, στο παιδαγωγικό πλαίσιο του 

εποικοδομισμού, της διαθεματικότητας και της συνεργατικής μάθησης (Αναστασιάδης, 2008). Παράλληλα, όλο και 

περισσότερα σχολεία από την Ευρώπη συμμετέχουν στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων, διακρατικά, 

κάνοντας χρήση εργαλείων ΤΠΕ.    Μεγάλη απήχηση έχει το eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης μέσω 

της οποίας    ενθαρρύνεται η δημιουργία έργων για την ενίσχυση της συνεργατικότητας με τη χρήση των ΤΠΕ. Αν και 

η εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης (Video Conference) στα σχολεία αυξάνεται σημαντικά (Newman, 2008), υπάρχει 

προφανώς έλλειψη παιδαγωγικού σχεδιασμού στα έργα VC. Ειδικά για την κοινότητα του eTwinning και 

συγκεκριμένα στο χώρο υλοποίησης συνεργατικών έργων, Twinspace, παρέχεται δωρεάν το κατάλληλο μέσο για τη 

δημιουργία και χρήση της τηλεδιάσκεψης, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε ένα δομημένο παιδαγωγικό πλαίσιο, 

που να μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της εφαρμογής της.  
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Η κύρια συμβολή αυτής της εργασίας είναι ότι επιχειρείται μια ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση 

συμπληρωματικής ΕξΑΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα πλαίσια υλοποίησης ενός eTwinning έργου διακρατικά 

και μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση της Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης (ITC). Υιοθετήθηκε το παιδαγωγικό 

πλαίσιο που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», το οποίο υλοποιείται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του επί δέκα οκτώ χρόνια. Οδηγός στο εγχείρημα 

τούτο είναι η σχετική βιβλιογραφία και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το εν λόγω πρόγραμμα, στο οποίο έχουν 

συμμετάσχει περίπου 900 μαθητές και 45 εκπαιδευτικοί από 16 δημοτικά σχολεία σε 78 εκπαιδευτικές 

βιντεοδιασκέψεις (Αναστασιάδης, 2017).  

 Βασικός σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα πλοήγησης στο 

διαδίκτυο και ορθής χρήσης αυτού, μέσα από αυθεντικές καταστάσεις ενεργούς μάθησης, με την αξιοποίηση της 

Διαδραστικής Τηλεδιάσκεψης.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 

H κοινότητα των σχολείων e Twinning παρέχει τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών σε συνεργασίες με σχολεία του 

εξωτερικού και δίνει την ευκαιρία στην ξενόγλωσση τάξη να κάνει χρήση της προς μάθηση γλώσσας σε αυθεντικό 

περιβάλλον, κάνοντας το μάθημα πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές σε ένα περιβάλλον, όπου τα όρια της τάξης 

δείχνουν να καταργούνται. Πρόσφατα το εργαλείο της τηλεδιάσκεψης έχει εισαχθεί στο χώρο συνεργασίας των 

σχολείων εταίρων (Twinspace). Από τη χρήση του επωφελούνται οι εκπαιδευτικοί για ανταλλαγή ιδεών σε σχέση με 

το πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά και για διαδικτυακές, σύγχρονες συναντήσεις των εμπλεκόμενων στα έργα 

μαθητών τους, χωρίς όμως να υπάρχει, ή τουλάχιστον να έχει καταγραφεί, ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο, 

που να στηρίζει την επιτυχή παιδαγωγικά έκβαση της εφαρμογής της τηλεδιάσκεψης. Ταυτόχρονα στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» εξακολουθεί να εμπλέκει όλο και περισσότερα σχολεία 

υιοθετώντας μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, που πλαισιώνει διάφορους δυναμικούς παράγοντες στη μεγιστοποίηση 

των θετικών αποτελεσμάτων για τη μαθησιακή διαδικασία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από την εμπειρία και 

την επιστημονική έρευνα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιχειρείται ένας πειραματικός συγκερασμός της δράσης e Twinning και του 

προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»: Το eTwinning παρέχει την πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας με σχολεία της 

αλλοδαπής και κυρίως τα δωρεάν εργαλεία για την υλοποίηση των τηλεδιασκέψεων και το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

συμβάλλει με την παιδαγωγικά και επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία που έχει  αναπτυχθεί στα πλαίσια 
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υλοποίησης του, προκειμένου η τηλεδιάσκεψη να αποτελέσει εργαλείο για την προαγωγή της γνώσης. Πρόκειται για 

ένα εγχείρημα τέτοιο, ώστε οι δύο δράσεις να αλληλοσυμπληρωθούν, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις των 

εφήβων μαθητών του Λυκείου, στην τάξη της Αγγλικής γλώσσας. Η συμβατότητα του συνδυασμού των δυο αυτών 

έγκειται στα κοινά χαρακτηριστικά που διέπουν τις αρχές λειτουργίας τους, έτσι όπως καταγράφονται στο Σχήμα 1: 

 

Σχήμα 1: e Twinning, Οδυσσέας τα σημεία τομής 

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ  
Υιοθετώντας την μεθοδολογική προσέγγιση για την παιδαγωγική τηλεδιάσκεψη, έτσι, όπως εφαρμόζεται στο 

πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (Anastasiades, 2003� 2006), μια προσέγγιση που στηρίζεται στην αξιοποίηση της θεώρησης 

του Κοινωνικού Εποικοδομισμού (constructivism), των κοινοτήτων μάθησης καθώς και των αρχών ΕξΑΕ της ADEC 

σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε το e Twinning έργο με τίτλο “CYBER AMBASSADORS” 

https://twinspace.etwinning.net/61186/home. Βασικός σκοπός του έργου η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας των 

συμμετεχόντων μαθητών, σύμφωνα με τους πέντε πυλώνες του ενημερωμένου μοντέλου αναφοράς του DigComp 

(European Digital Competence Framework for Citizens) https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-

framework. Ως εκ τούτου το τρίπτυχο που πλαισιώνει και υπαγορεύει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση 

του εν λόγω έργου απεικονίζεται στο Σχήμα 2:  
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Σχήμα 2:  Το Παιδαγωγικό Πλαίσιο της διδακτικής παρέμβασης 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
O προγραμματισμός αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ομαλή εξέλιξη και την επιτυχή έκβαση μιας 

συνεργατικής δράσης. Έγινε χρήση ενός κοινώς διαμοιραζόμενου εγγράφου του Google Drive, (πίνακας 1), το οποίο 

στην πράξη εξυπηρέτησε και ως χώρος συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το 

υλικό, τις δραστηριότητες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. 
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Πίνακας 5: Οργάνωση και σχεδιασμός του συνεργατικού έργου, από κοινού. 
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Αξιοποιώντας τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά των ΤΠΕ και τις παιδαγωγικές αρχές δημιουργίας μαθησιακών 

περιβαλλόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συμμετεχόντων μαθητών σχετικά με την ψηφιακή 

εκπαίδευση και τη διδασκαλία της αγγλικής, σχεδιάστηκε ένα διαδικτυακό περιβάλλον στο twinspace του eTwinning 

έργου μας, που απευθύνεται στο μαθητή ως ένα γνωστικό, εμψυχωτικό, υποστηρικτικό και παροτρυντικό εργαλείο 

μάθησης και διδασκαλίας ταυτόχρονα. 

Ο χώρος φιλοξενίας του έργου μας αναπτύχθηκε με τη δημιουργία σελίδων και υποσελίδων, αναπτύσσοντας έτσι 

ένα «μενού» χρηστικό και διευκολυντικό για την επίτευξη των στόχων του έργου και παράλληλα φιλικό και εύκολο 

στην πλοήγηση για τους μαθητές. Η παραχώρηση δικαιωμάτων διαχείρισης σελίδων σε μαθητές συμμετέχοντες σε 

eTwinning έργα ενισχύει την αυτονομία τους και συμβάλλει θετικά στην κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή 

τους. 

 

Σχήμα 6: Σελίδες στο Twinspace- Ορισμός δικαιωμάτων επεξεργασίας και ορατότητας σελίδας 
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Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Βασικός πυρήνας της διδακτικής παρέμβασης είναι οι τέσσερις τηλεδιασκέψεις γύρω από τις οποίες ξεδιπλώθηκαν 

όλες οι δραστηριότητες κατανεμημένες σε τέσσερα αντίστοιχα στάδια. Η ηλικία των μαθητών, αλλά και η 

διαφοροποίηση στο γνωστικό επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας, μας επέτρεψαν, να παρέχουμε ένα μεγάλο μέρος 

αυτονομίας στις επιλογές των μαθητών και να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό, ευέλικτο περιβάλλον, με περιεχόμενο 

παρακινητικού και οργανωτικού μάλλον χαρακτήρα, παρά διδακτικού. Προστιθέμενη αξία αποτελούν: α) η 

ασύγχρονη επικοινωνία, συνεργασία και μάθηση (μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας του eTwinning) και β) η 

διακρατική ομαδοποίηση, η οποία προάγει τη συνεργασία σε υψηλά επίπεδα, με πολλαπλά γνωστικά και 

κοινωνικοπολιτισμικά οφέλη για τους μαθητές. 

Η εμπλοκή των μαθητών στην ενεργητική μάθηση ενθάρρυνε τους μαθητές, να δημιουργήσουν μόνοι το υλικό τους, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη του ρόλου που επέλεξαν μέσα σε εθνικές και διακρατικές ομάδες. Ακολουθώντας το 

μοντέλο της συνδυαστικής μάθησης οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν καθόλη τη διάρκεια του έργου για την 

προετοιμασία, υλοποίηση δραστηριοτήτων, οργάνωση, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, πριν από κάθε 

τηλεδιάσκεψη, σε τοπικό επίπεδο με τους συμμαθητές/τριες της τάξης τους, αλλά και με εκείνους/ες της 

απομακρυσμένης τάξης. Για τη συλλογή υλικού χρησιμοποιήθηκαν κοινώς διαμοιραζόμενα σε ομάδες έγγραφα. Η 

ανάληψη αντικειμένου μελέτης ανά ομάδα και ρόλου μέσα στην ομάδα έγινε με έναν πίνακα Excel ο οποίος 

συνδημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς και αποτέλεσε οδηγό για τους μαθητές, παρέχοντας οδηγίες ανά 

αντικείμενο μελέτης και ανά ρόλο, καθώς και ενδεικτικές χρήσιμες πηγές αναζήτησης πληροφοριών, αλλά και λίστα 

με χρήσιμα εργαλεία δημιουργίας. 
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Σχήμα 4: Κοινώς διαμοιραζόμενος πίνακας ομαδοποίησης μαθητών- Δημιουργία ομάδας 1 

Η διδακτική παρέμβαση εξελίχθηκε σε τέσσερα στάδια και στηρίχθηκε σε 4 τηλεδιασκέψεις ακολουθώντας την 

μεθοδολογία του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». 

Πρώτο στάδιο (1η τηλεδιάσκεψη): Εισαγωγικές Δραστηριότητες (διάρκεια 50’). Στόχοι: - να ενημερωθούν από 

κοινού οι μαθητές για το σκοπό και τους στόχους της συνεργασίας - να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

με το περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας, έτσι όπως διαμορφώνεται με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης, - να 

γνωριστούν μεταξύ τους οι μαθητές των δυο συνεργαζόμενων σχολείων μέσα από την παρουσίαση του τόπου τους, 

του σχολείου τους και της τάξη τους, - να αναδειχθεί το θέμα προς διερεύνηση. 

Δεύτερο στάδιο (2η τηλεδιάσκεψη): Εικονική (Δυνητική) Τάξη (διάρκεια 50’). Στόχοι: - να γίνει μια πρώτη 

διερεύνηση του θέματος αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση. - να εμπλακούν οι μαθητές σε αυθεντικές 

καταστάσεις μάθησης με τη δημιουργία καταστάσεων γνωστικής σύγκρουσης και αναστοχασμού - να συνεργαστούν 

οι εκπαιδευτικοί των απομακρυσμένων τάξεων στη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων τόσο πριν όσο και κατά την 

διάρκεια της 2ης τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να αναδειχθούν οι υποενότητες του προς διερεύνηση θέματος - να 

αναδειχθούν τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις των μαθητών, ώστε να αναλάβουν τον κατάλληλο ρόλο στην ομάδα 

τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
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Τρίτο στάδιο (3η τηλεδιάσκεψη): Συνεργασία ομάδων από απόσταση (διάρκεια 50’). Στόχοι: - να παρουσιάσουν 

εκπρόσωποι των ομάδων συνοπτικά τα ευρήματα τους - να θέσουν οι μαθητές ερωτήματα, είτε σχετικά με το 

περιεχόμενο και την πληροφόρηση που παρουσιάζεται, είτε με τον τρόπο της τελικής παρουσίασης - να ανταλλάξουν 

απόψεις οι ομάδες μεταξύ τους αποσκοπώντας στη βελτίωση των τελικών προϊόντων, που θα ακολουθήσει. 

Τέταρτο στάδιο (4η τηλεδιάσκεψη): Διαδραστική παρουσίαση αποτελεσμάτων (διάρκεια 50’). Στόχοι: - να 

παρουσιάσουν οι μαθητές τις τελικές δημιουργίες τους - να τεθούν ερωτήματα και προβληματισμοί - να κάνουν 

διάλογο και να επιχειρηματολογήσουν - να διδάξουν και να διδαχθούν. 

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Οι ομάδες εργασίας παρουσίασαν την νεοαποκτηθείσα γνώση. Ως τελική μορφή των παρουσιάσεων τους 

προτίμησαν να δημιουργήσουν βίντεο, ηλεκτρονική αφίσα, comic strip, παιχνιδισμό υπό μορφή quiz, νοητικό χάρτη. 

Εντύπωσε προκάλεσε η online εφαρμογή breakyourownnews.com με την οποία οι μαθητές μπορούν εύκολα και 

σύντομα να δημιουργήσουν τα δικά τους ψευδή νέα (fake news). Για τη διδασκαλία της Αγγλικής αποτελεί έναν 

εξαιρετικό τρόπο εξάσκησης στη γραφή τίτλων και υποτίτλων και παράλληλα, για την μιντιακή εκπαίδευση, μια 

αξιόλογη προσπάθεια εφαρμογής στην πράξη (hands on approach) της δημιουργίας και άμεσης διάδοσης ψευδούς 

είδησης. Το κειμενικό υλικό συγκεντρώθηκε, ταξινομήθηκε και μετά από καλλιτεχνική επιμέλεια αποτέλεσε το 

περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου “THE CYBER AMBASSADORS’ MANUAL” 

https://en.calameo.com/read/001794580306a55d08cb3. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε κινούμενη πάνω σε δύο άξονες: Α) ως e Twinning έργο: αξιολογήθηκε βάσει των 

προκαθορισμένων κριτηρίων εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Στήριξης (National Support Service) της κάθε μιας από 

τις χώρες των δύο σχολείων. Η θετική αξιολόγηση οδήγησε στην απόκτηση Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ετικέτας 

Ποιότητας. Β) Ως συμπληρωματική ΕξΑΕ: βασισμένη σε συνεργατικό έργο, αξιοποιώντας παιδαγωγικά τη 

Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη, αξιολογήθηκε με τη διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των συμμετεχόντων 

μαθητών.  

Η ΕΡΕΥΝΑ 

Η έρευνα βασίστηκε στη μεθοδολογία αξιολόγησης του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ, είναι συγχρονική - επιτόπια, και 

χαρακτηρίζεται ως ποσοτική. Διερευνήθηκαν θέματα σχετικά με τις γνωστικές δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές 
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για την κατάκτηση του ψηφιακού γραμματισμού καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από τη διαδικασία 

και το νέο τρόπο διδασκαλίας. Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν OnLine ανώνυμα ερωτηματολόγια, 

τα οποία δημιουργήθηκαν και διαμοιράστηκαν με τη χρήση της υπηρεσίας Google Drive ως εξής: τα ΕΧΑΝΤΕ και 

EXPOST ερωτηματολόγια του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ, στην Αγγλική εκδοχή τους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας, ως αρχική και τελική αξιολόγηση για άμεσες συγκρίσεις Πριν και Μετά την παρέμβαση και το 

Ερωτηματολόγιο ONGOING σε τέσσερις φάσεις, ως συντρέχουσες αξιολογήσεις για τη διερεύνηση του βαθμού 

ικανοποίησης των μαθητών από τη διαδικασία και το νέο τρόπο διδασκαλίας, καθώς και για τη σύγκριση των τάσεων. 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων SPSS 20.0. Έγινε σύγκριση 

αρχικής (EXANTE) και τελικής (EXPOST) αξιολόγησης και σύγκριση των τάσεων στις συντρέχουσες αξιολογήσεις 

(ONGOING 1, 2, 3, 4). 

ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Με την έρευνα επιχειρείται η απάντηση στα εξής ερωτήματα: 1. Κατά πόσο η συμμετοχή των μαθητών στην 

παρέμβαση με τη χρήση Τηλεδιάσκεψης επηρέασε τις δεξιότητες τους σχετικά με την ασφαλή, δίκαιη και 

δημιουργική χρήση του διαδικτύου; 2. Πώς αντιμετωπίζουν οι μαθητές το ενδεχόμενο ότι μπορούν να επικοινωνούν 

και να κάνουν μάθημα με το δάσκαλό τους μέσω τηλεδιάσκεψης; Κατά πόσο η συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις 

επηρέασε τις αρχικές τους απόψεις; 3. Ποιες είναι οι απόψεις των μαθητών αναφορικά με το ενδεχόμενο ότι 

μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν από απόσταση με άλλους μαθητές μιας απομακρυσμένης τάξης 

μέσω τηλεδιάσκεψης; Κατά πόσο η συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις επηρέασε τις αρχικές τους απόψεις; 4. Με 

ποιο τρόπο οι μαθητές αντιμετώπισαν την πιθανότητα να αντικατασταθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με 

μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά από το σπίτι τους; Κατά πόσο η συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις 

επηρέασε τις αρχικές τους απόψεις; 5. Κατά πόσο η συμμετοχή των μαθητών στις τηλεδιασκέψεις επηρεάζει τις 

απόψεις τους σχετικά με την λειτουργία του σχολείου ως φορέα κοινωνικοποίησης; 

Τα ερωτήματα για τη διερεύνηση του γνωστικού επιπέδου επιλέχθηκαν από το ενημερωτικό πλέγμα 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dc-en.pdf για την αυτοαξιολόγηση της ψηφιακής ικανότητας 

που διατίθεται (στην αγγλική και γερμανική) και δημοσιεύεται από το Cedefop (the European Centre for the 

Development of Vocational Training)- το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop. Ενδεικτικά έγινε χρήση ενός ερωτήματος από καθένα από τους 5 

τομείς ψηφιακής ικανότητας, έτσι όπως ορίζονται και συνοψίζονται από το DigComp 2.0 (Digital Competence 

Framework 2.0): Πληροφορικός γραμματισμός (Information literacy), επικοινωνία και συνεργασία (communication 
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and collaboration), δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (digital content creation), ασφάλεια (safety), επίλυση 

προβλημάτων (problem solving) https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Επιχειρώντας τη συνολική αποτίµηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτουν τα συμπεράσματα που 

ακολουθούν ταξινομημένα με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα έτσι, όπως έχουν προαναφερθεί: 1. Η συμμετοχή στο 

συνεργατικό έργο με τη μεθοδολογία της ΔΤ έχει απόλυτα θετική επίδραση στη στάση των μαθητών, ως προς τη 

χρήση του διαδικτύου με δίκαιο, δημιουργικό και ασφαλή τρόπο. Στο Σχήμα 5 είναι εμφανής η επίδραση της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία φαίνεται να έχει επιφέρει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο προ υπάρχον 

γνωστικό επίπεδο κι εκείνο που οι συμμετέχοντες μαθητές έχουν κατακτήσει. Οι μαθητές έδειξαν αυξημένη απόδοση 

στα γνωστικού τύπου ερωτήματα του EXPOST ερωτηματολογίου, αλλά και αυξημένη ευαισθητοποίηση στα θέματα 

του διαδικτύου και μάλιστα με δημιουργικό τρόπο, εφόσον ακόμα και μετά την τυπική λήξη του έργου 

εξακολούθησαν να αναρτούν δημιουργίες τους στο χώρο του έργου (Twinspace). Καθίσταται εμφανές ότι οι 

δυνατότητες συνδιάσκεψης ή τηλε-συνδιάσκεψης δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο στο χώρο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Σχήμα 5: Γνωστική-Mεταγνωστική ανάπτυξη (Πριν και Μετά τη διδακτική παρέμβαση) 

Συμφωνώ (5), Μάλλον συμφωνώ (4), Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3), Μάλλον διαφωνώ (2), Διαφωνώ (1) 

00.51
1.52
2.5

33.54
4.55

1. Can you use
different search
engines or filters

to find
information?

2. Are you aware
of and use the
rules of online

communication
("netiquette")?

3. I can produce
complex digital

content in
different formats

(e.g. posters,
videos etc ).

4. I can identify
the websites or
e-mail messages
which might be
used to scam.

5. I am aware of
my limits and try

to fill my gaps.

Γνωστική ανάπτυξη

ΕΧΑΝΤΕ ΕΧPOST
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2. Στο Σχήμα 6 η τηλεδιάσκεψη δεν φαίνεται να επηρεάζει τη σχέση και την επικοινωνία των μαθητών με το δάσκαλό 

τους, ενώ είναι ουδέτερη η στάση τους σε σχέση με το δάσκαλο της άλλης τάξης, που βλέπουν στην οθόνη. Σε ένα 

τέτοιο συνεργατικό περιβάλλον με επίκεντρο το μαθητή, είναι βέβαιο ότι η γνώση πηγάζει από τη φύση της 

ανθρώπινης επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που δημιουργεί ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον, και 

ενθαρρύνει την επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους, ως ένας διαμεσολαβητής της επίσημης κουλτούρας καθόσον 

η επικοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την επίτευξη της μάθησης (κοινωνικο-πολιτιστική θεωρία του Vygotsky). 

3. Οι μαθητές συμφωνούν ότι ο νέος τρόπος διδασκαλίας παρέχει τη δυνατότητα γνωριμίας με μαθητές μιας άλλης 

τάξης, με μικρές διακυμάνσεις, καθόλη τη διάρκεια χρήσης των Τηλεδιασκέψεων στην τάξη και θέλουν να γίνουν 

φίλοι με αυτούς. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία VC (ήχος, εικόνα κ.λπ.) σε συνδυασμό με την 

εξοικείωση των νέων με τις νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων 

ανάμεσα σε μαθητές απομακρυσμένων τάξεων, (Anastasiades et al, 2010, Γκίζα, 2009, Παναγιωτοπούλου, 2016). 

Φαίνεται, όμως, ότι είναι πιο επιφυλακτικοί ως προς τα συναισθήματά τους προς αυτούς σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους. Δεν είναι αρνητικοί στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους μέσα από μια οθόνη ή έναν Η/Υ, 

αλλά χάνουν το ενδιαφέρον τους σταδιακά για την μεταξύ τους επικοινωνία μέσω της οθόνης και μάλιστα με 

στατιστική σημαντικότητα. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται να επιβεβαιώσει παλαιότερη έρευνα κατά την οποία οι 

μαθητές ήταν πιο θετικοί στην πρόσωπο με πρόσωπο, παρά στην εξ αποστάσεως συνεργασία με τους συμμαθητές 

τους, (Storck & Sproull, 1995). Για τους μαθητές ο νέος τρόπος διδασκαλίας ήταν εύκολος να τον παρακολουθήσουν 

και ευχάριστος, επιβεβαιώνοντας τις απόψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας που έχουν συμμετάσχει στο 

πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ, (Anastasiades, 2007; Αναστασιάδης, Eλευθερίου, & Χαμπιαούρης, 2001), χωρίς όμως να κάνει 

ευκολότερο το προς μάθηση υλικό. Αυτό ερμηνεύεται ενδεχομένως από το γεγονός ότι η συμμετοχή στις 

τηλεδιασκέψεις δεν απαιτεί προϋπάρχουσες δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας εκ μέρους των μαθητών, εφόσον 

η προτεινόμενη μεθοδολογία δίνει έμφαση στη χρήση της ΤΔ ως γνωστικό εργαλείο. (Anastasiades et al, 2010). Όσον 

αφορά δε στο ενδεχόμενο αντικατάστασης της πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλίας με τη διδασκαλία στο σπίτι μέσω 

της οθόνης, οι μαθητές δείχνουν μάλλον αρνητική διάθεση. Η εκδοχή του συνδυασμού διδασκαλίας με το δάσκαλο 

κάνοντας και χρήση της τηλεδιάσκεψης στο σχολείο βρίσκει τους μαθητές πιο σύμφωνους. Αυτό ισχυροποιεί την 

άποψη, που προκύπτει από τα ευρήματα ερευνών του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ, (Anastasiades, 2003, 2006, 

Aναστασιάδης et al., 2001, Anastasiades et al., 2010, Παναγιωτοπούλου, 2016) σύμφωνα με την οποία η ΤΔ δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε 

αυτή. 5. Η χρήση της Τηλεδιάσκεψης αποτελεί το μέσο καλύτερης προσέγγισης των μαθητών μεταξύ τους και με 

μαθητές άλλου σχολείου, άλλωστε το σημαντικό πλεονέκτημα της τηλεδιάσκεψης (υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις) 
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είναι η αμεσότητα που προσδίδει στην επικοινωνία και η αίσθηση της κοινότητας (Anastasiades et al., 2010). Ωστόσο, 

η επιθυμία για συνεργασία και γνωριμία πρόσωπο με πρόσωπο με τους μαθητές και το δάσκαλο, που συναντούν 

μέσω οθόνης γίνεται πιο έντονη, (Newman, 2008). Είναι εμφανές ότι ο χώρος του σχολείου ως χώρος συνάντησης, 

παιχνιδιού, συναναστροφής και γενικότερα κοινωνικοποίησης αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το δείγμα και 

η συμμετοχή τους στις τηλεδιασκέψεις δείχνει να ισχυροποιεί τις απόψεις τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 

έρευνες που έχουν προηγηθεί στα πλαίσια εφαρμογής της ίδιας μεθοδολογίας στα προγράμματα ΟΔΥΣΣΕΑΣ. 

(Anastasiades et al. 2010, Παναγιωτοπούλου, 2016). 
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Σχήμα 6: Σχέσεις με τους/τις εκπαιδευτικούς, Το σχολείο ως φορέας κοινωνικοποίησης- Σχέσεις με τους συμμαθητές, Πρόσωπο με 

πρόσωπο διδασκαλία- διδασκαλία μέσω Τ/Δ.  

Συμφωνώ (5), Μάλλον συμφωνώ (4), Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3), Μάλλον διαφωνώ (2), Διαφωνώ (1) 

 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας η δυναμική της χρήσης της ΔΤ στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύεται σημαντικά, όταν διέπεται από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, όπως αυτό που 

εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ, σχεδιασμένο σύμφωνα με τις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και πάντα μέσα 

στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί. Ιδιαίτερα δε όταν η χρήση της ΔΤ υπό 

αυτές τις προϋποθέσεις γίνεται σε συνδυασμό με την ασύγχρονη ΕξΑΕ κάνοντας χρήση μιας πλατφόρμας 

συνεργασίας και επικοινωνίας, όπως αυτή του e Twinning, τότε αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της 

διδακτικής αξιοποίησης της και την προαγωγή της γνώσης, της επικοινωνίας και της συνεργατικότητας. Στην εποχή 

που ζούμε με τις ταχύτατες εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω μας, οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα η Τηλεδιάσκεψη θα έχουν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη. Επειδή, όπως τονίζει ο Παναγιωτακόπουλος (1999), τα μέσα 

παρουσίασης της πληροφορίας από μόνα τους δεν επηρεάζουν τόσο τη μάθηση, όσο η μέθοδος με την οποία τα 

ενσωματώνουμε στη διδασκαλία, οφείλουμε να διερευνήσουμε, ώστε αυτή η μέθοδος να είναι η αρτιότερη και 

αποτελεσματικότερη προς όφελος των εκπαιδευόμενων. Ίσως η παρούσα εργασία να αποτελέσει το έναυσμα για 

περαιτέρω έρευνα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην ευρύτερη 

κοινότητα του eTwinning, που επιχειρεί το συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας. 
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H παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας της 

Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά Europeana στα 

έργα eTwinning 

22, 23 & 24 Νοεμβρίου 2019 

Γκένιου Θεοδώρα1 & Κουγιουρούκη Αγγελική2 

1Εκπαιδευτικός ΠE06, Πρεσβευτής eTwinning Κεντρικής Μακεδονίας, ΓΕΛ Πεντάπολης Σερρών, Πρεσβευτής της δράσης Europeana 

tgkeniou@sch.gr 
2Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Πρεσβευτής eTwinning Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, μέλος του User Group 
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akougiou@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση προτάσεων για τον σχεδιασμό συνεργατικών 

δραστηριοτήτων όπου θα αξιοποιούνται οι ψηφιακές συλλογές, τα αντικείμενα της ψηφιακής βιβλιοθήκης 

πολιτισμού Europeanα και τα σενάρια του ιστολογίου Teachingwith Europeana1 προκειμένου να αντλήσουν οι 

συμμετέχοντες έμπνευση και πρακτικά εφαρμόσιμες ιδέες.  

Η ψηφιακή πύλη της Ευρώπης για τον πολιτισμό προσφέρει ελεύθερα στους πολίτες πρόσβαση σε μια συνεχώς 

αυξανόμενη συλλογή από ψηφιακά τεκμήρια τα οποία προέρχονται από εκατοντάδες πολιτιστικά ιδρύματα από 

πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών. Οι συλλογές, οι εκθέσεις, οι θεματικές και χρονολογικές περιηγήσεις αντανακλούν το 

όραμα των δημιουργών της Europeana, που συμπυκνώνεται στο motto “We transform the world with culture”.  

Στην πρόταση περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός συνεργατικών δραστηριοτήτων eTwinning μετά την εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τα ψηφιακά τεκμήρια και σενάρια ώστε να είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε θέση να 

εμπλουτίσουν το περιεχόμενο, τη θεματολογία και τη μεθοδολογική προσέγγιση βάσει της οποίας σχεδιάζουν τις 

συνεργατικές τους δραστηριότητες και τα eTwinning έργα τους, εμπνευσμένοι από τις διαθέσιμες συλλογές και το 

ήδη δημοσιευμένο παιδαγωγικό υλικό. 

 
1 https://teachwitheuropeana.eun.org/   
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Europeana, eTwinning, διαδικτυακή πύλη, σενάρια, πολιτιστική κληρονομιά 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Europeana αποτελεί την ψηφιακή πλατφόρμα της Ε.Ε. για την πολιτιστική κληρονομιά. Δίνει πρόσβαση σε 

περισσότερα από 57 εκατομμύρια αντικείμενα2, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, ήχου, βίντεο και 

αντικείμενων 3D, τα οποία έχουν διατεθεί από περισσότερες από 3.700 βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, γκαλερί και 

οπτικοακουστικές συλλογές 3 . Το ψηφιοποιημένο υλικό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να παραχθεί 

εκπαιδευτικό υλικό, ντοκιμαντέρ, παιχνίδια, εφαρμογές κ.α. Σύνθημα της δράσης είναι «Μεταμορφώνουμε τον 

κόσμο με τον πολιτισμό». 

Οι συλλογές της ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana συμπεριλαμβάνουν πλούσιο υλικό που καλύπτει τον ευρωπαϊκό 

πολιτισμό σε εύρος χώρου, χρόνου και θεματολογίας. Από τρισδιάστατα προϊστορικά εργαλεία έως παρτιτούρες του 

Mozart, από γράμματα στρατιωτών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έως χάρτες και πίνακες διάσημων ζωγράφων, 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στους θησαυρούς του Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού. Εθνικός 

Συσσωρευτής Πολιτιστικών Δεδομένων για τη Europeana στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μέσω της 

πύλης SearchCulture.gr.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός πως τα μισά περίπου ψηφιοποιημένα αντικείμενα των συλλογών της 

Europeana διατίθενται με άδειες ελεύθερης χρήσης ενώ το 1/3 του συνόλου είναι διαθέσιμο με περιορισμένη 

πρόσβαση και τα υπόλοιπα τεκμήρια διατίθενται χωρίς δυνατότητα χρήσης4. Οι άδειες χρήσης Creative Commons 

συμβάλλουν στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών των διαθέσιμων ψηφιακών έργων και 

ποικίλλουν ενσωματώνοντας εισαγωγικό, νομικό και τεχνολογικό περιεχόμενο5. 

Το ιστολόγιο “Teaching with Europeana” αφορά την παιδαγωγική διάσταση της δράσης και η διαχείριση του γίνεται 

από τον φορέα European Schoolnet6, το δίκτυο των 34 Υπουργείων Παιδείας. Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, 130 

εκπαιδευτικοί και 13 πρεσβευτές της δράσης δημιούργησαν αντίστοιχο αριθμό εκπαιδευτικών σεναρίων και 

μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή σεναρίων άλλων εκπαιδευτικών στις τάξεις τους. Τρία μαζικά 

 
2 Σεπτέμβριος 2019 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-european-digital-library-all    
4 https://creativecommons.ellak.gr/2019/03/13/chrisi-ke-axiopiisi-ton-adion-creative-commons-stin-europeana/   
5 https://creativecommons.ellak.gr/fylladio/   
6 http://www.eun.org/home 
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ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) στα αγγλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, συνετέλεσαν στο να 

επιμορφωθεί ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των πόρων της πύλης Europeana. 

Επιπλέον, σε κάθε μια από τις 13 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, διεξήχθησαν 2 τηλεκπαιδεύσεις με στόχο τη 

διάχυση της δράσης στο ευρύ εκπαιδευτικό κοινό. 

Τα σενάρια που παρήχθησαν ενσωμάτωσαν διαθεματικά έναν ικανό αριθμό γνωστικών αντικειμένων όπως αγγλική 

γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, θετικές επιστήμες (STEM), τέχνη, πληροφορική, μουσική, συνδυάζοντας τη χρήση των 

ψηφιακών συλλογών και των αντικειμένων της Europeana με ποικιλία ανοιχτών διαδικτυακών εργαλείων. Τα 

συστατικά στοιχεία που συνθέτουν κάθε σενάριο είναι ο τίτλος, το όνομα του δημιουργού, μια σύντομη περιγραφή, 

η ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα, ο στόχος του μαθήματος, οι δεξιότητες που καλλιεργούνται, οι 

δραστηριότητες αναλυτικά, η αξιολόγηση και η ανατροφοδότηση μαθητών και εκπαιδευτικού.  

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που διέπει τα εν λόγω σενάρια συνίσταται σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, ανάπτυξη 

σχεδίων εργασίας μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, διερευνητική/ανακαλυπτική μέθοδο, αυτοαξιολόγηση και 

ετεροαξιολόγηση των μαθητών με στόχο την ανάπτυξη του κριτικού και του ψηφιακού γραμματισμού. Μεγάλη 

έμφαση δίνεται στην αναγνώριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών των σεναρίων και στις άδειες 

χρήσης με τις οποίες αυτά διατίθενται. Ο εκπαιδευτικός επομένως έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τις 

μαθησιακές εμπειρίες που προσφέρει στους μαθητές του και να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, όχι 

μόνο λόγω της ευρύτητας των διατιθέμενων πόρων της Europeana αλλά και χάρη στις σύγχρονες παιδαγωγικές και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται από τους σχεδιαστές των σεναρίων. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειωθεί πως κάθε ένα από τα σενάρια αυτά έχει ελεγχθεί και επιμεληθεί σε εθνικό επίπεδο από τους πρεσβευτές 

της δράσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους παιδαγωγικά υπεύθυνους του έργου στο European Schoolnet.    

Εμπνευσμένοι από τα σενάρια που είναι διαθέσιμα στο ιστολόγιο της Europeana, οι ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί θα 

ήταν δυνατό να σχεδιάσουν πρωτότυπες συνεργατικές δραστηριότητες, εμπνευσμένες από πρωτογενές αυθεντικό 

υλικό, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε έργα eTwinning, δίνοντας νέα έμπνευση και ώθηση στα ευρωπαϊκά 

συνεργατικά έργα.  

Σύμφωνα με τους Larmer, Mergendoller & Boss (2015) τα επιτυχημένα σχέδια εργασίας (project) διαθέτουν τα εξής 

χαρακτηριστικά, εν συντομία: βιωματική προσέγγιση στη μάθηση και αποκόμιση νέων εμπειριών, σύνδεση με την 

πραγματική ζωή, καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, αυθεντικότητα του υλικού και των δραστηριοτήτων, 

αναστοχασμός στο αντικείμενο της γνώσης και στη διαδικασία της μάθησης.  



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

148 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσεγγίσεων του εποικοδομισμού των Dewey, Vygotsky, Piaget, η διερευνητική μάθηση 

αφορά την προσπάθεια του μαθητή να επιλύσει προβλήματα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μέσα από μια πορεία 

εξερεύνησης, ενώ παράλληλα κατακτάται η γλώσσα στόχος και καλλιεργούνται μεταγνωστικές δεξιότητες. Κύρια 

πλεονεκτήματα σύμφωνα με τους Dirckinck-Holmfeld (2009) και So & Kim (2009) είναι η προετοιμασία του 

μελλοντικού πολίτη ώστε να μαθαίνει και να δρα αντλώντας θέματα από αυθεντικές καταστάσεις.  

Επιπρόσθετα, στην ψηφιακή εποχή, όπως διαμορφώνεται στις αρχές του 21ου αιώνα, είναι απαραίτητο να είναι σε 

θέση οι μαθητές και μελλοντικοί πολίτες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω 

της τεχνολογίας, να είναι δηλαδή εγγράμματοι ψηφιακά (Bawden 2008). Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες όχι 

μόνο συντελεί στην ανάπτυξη του ψηφιακού και νέου γραμματισμού, αλλά και στην ανάπτυξη «δεξιοτήτων του 21ου 

αιώνα» (Trilling & Fadel 2009), όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα, ιδιαίτερα σε 

ένα περιβάλλον όπως οι ψηφιακές βιβλιοθήκες με ελεύθερη πρόσβαση, όπως η Europeana, οι οποίες, ως 

υπερμεσικές εφαρμογές, αποτελούν ιδανικό περιβάλλον δίνοντας τη δυνατότητα για πλοήγηση, ευνοώντας 

δραστηριότητες ανακάλυψης και διερεύνησης καθώς η οργάνωση της πληροφορίας δεν είναι γραμμική και 

προσφέρεται για αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και της μηχανής (ΙΕΠ, 2018). 

Επομένως, το συγκεκριμένο εργαστήριο αποσκοπεί στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί Α) με την ψηφιακή 

βιβλιοθήκη πολιτισμού Europeana, τις συλλογές της και τον τρόπο χρήσης της και Β) με το εκπαιδευτικό ιστολόγιο 

«Teaching with Europeana» και τα εκπαιδευτικά σενάρια που διατίθενται εκεί ώστε να είναι αυτοί σε θέση να 

ενσωματώσουν στα έργα eTwinning που προτίθενται να υλοποιήσουν συνεργατικές δραστηριότητες με αναφορά στο 

υλικό της Europeana.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ WORKSHOP: 

• Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την ψηφιακή βιβλιοθήκη πολιτισμού Europeana και τις συλλογές που 

συμπεριλαμβάνει 

• Να εξασκηθούν σε αποτελεσματικούς τρόπους αναζήτησης του ψηφιοποιημένου υλικού της  

• Να ενημερωθούν για το ιστολόγιο «Teaching with Europeana» και τα παιδαγωγικά σενάρια που έχουν 

παραχθεί από εκπαιδευτικούς-συνεργάτες της δράσης  

• Να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το περιεχόμενο της σε συνεργατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 

έργων eTwinning 
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• Να είναι σε θέση να επαναχρησιμοποιούν τα ψηφιακά αντικείμενα με σεβασμό στις άδειες χρήσης με 

τις οποίες διατίθενται 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα έργα eTwinning μπορούν να εμπλουτιστούν ενσωματώνοντας θεματολογία και δραστηριότητες σχετικές με την 

ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αξιοποιώντας αφενός τη συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών αντικειμένων 

που είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη www.europeana.eu και αφετέρου τα υπάρχοντα σενάρια που έχουν 

δημοσιευθεί στο ιστολόγιο https://teachwitheuropeana.eun.org/  

Για να είναι οι εκπαιδευτικοί σε θέση να επωφεληθούν από αυτά τα διαθέσιμα εργαλεία και να εμπνευστούν κατά 

τον σχεδιασμό συνεργατικών έργων eTwinning, είναι απαραίτητο να έρθουν σε επαφή με τη διαδικτυακή πύλη και το 

ιστολόγιο μέσω εμπλουτισμένης παρουσίασης από τις εισηγήτριες και στη συνέχεια να σχεδιάσουν τις δικές τους 

δραστηριότητες μέσω πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα ακολουθεί η 

αναλυτική περιγραφή των δύο μερών του εργαστηρίου:  

ΣΤΑΔΙΟ Α (θεωρητικό) 
Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των ακόλουθων χαρακτηριστικών της πύλης Europeana 

• Τρόπος οργάνωσης και αναζήτησης υλικού στις υπάρχουσες συλλογές και εκθέσεις 

• Πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης Creative Commons 

• Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με το ιστολόγιο Teachingwith Europeana και 

συγκεκριμένα 

• Τα διαθέσιμα μαθησιακά σενάρια 

• Τις ιστορίες υλοποίησης σεναρίων (stories of implementation) 

•  

• ΣΤΑΔΙΟ Β (πρακτικό) 

• Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο workshop θα χωριστούν σε ομάδες και θα κληθούν  να: 

• Κάνουν αναζήτηση υλικού στις συλλογές της ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana και επιλέξουν αυτό που 

είναι κατάλληλο στα ενδιαφέροντας τους, με σεβασμό στις άδειες χρήσης των δημιουργών 

• Σχεδιάσουν μία δραστηριότητα, ανά ομάδα, ενσωματώνοντας το υλικό που επέλεξαν, περιγράφοντας 

αναλυτικά τους στόχους, τα στάδια και το τελικό αποτέλεσμα 
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• Παραθέσουν τα διαδικτυακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν 

• Ελέγξουν εάν οι δραστηριότητες που σχεδίασαν προάγουν την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών  

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου workshop αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προκειμένου αυτοί να 

είναι σε θέση να σχεδιάζουν συνεργατικές δραστηριότητες με θεματολογία σχετική με την πολιτιστική κληρονομιά σε 

Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών τους, 

αξιοποιώντας πλούσιο, πολυγλωσσικό, πρωτότυπο υλικό. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η προσδοκία πως θα 

εμπλακούν οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία αυτενεργώντας και αξιοποιώντας αυθεντικούς πόρους 

προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντες τους πολιτιστικά και γνωστικά.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συγκεκριμένο εργαστήριο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων με άξονα το υλικό της 

πύλης Europeana και τα σενάρια του ιστολογίου Teaching with Europena και θέμα την πολιτιστική κληρονομιά των 

λαών της Ευρώπης. Οι ψηφιακοί θησαυροί σε συνδυασμό με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών και τα 

δημοσιευμένα εκπαιδευτικά σενάρια μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη παρακαταθήκη, αξιοποιήσιμη από τους 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν τις θεματικές και χρονολογικές συλλογές της στα έργα τους.  

Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου εστιάζει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες, μέσα από τη λογική της 

διερευνητικής προσέγγισης, θα ενεργοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευτικών, θα τους δώσουν 

κίνητρο για νέες αναζητήσεις και πρακτικές ιδέες για εφαρμογή στην τάξη, σε έναν ασφαλή ιστότοπο με υλικό 

ελεγμένο και αξιόπιστο. Τελικά το πολιτιστικό περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης μπορεί να 

αποτελέσει εφαλτήριο για την απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού μετατρέποντας τον μαθητή από 

παθητικό αποδέκτη πληροφοριών σε ενεργό συνδιαμορφωτή της γνώσης.  

 Στους συμμετέχοντες θα δοθούν λεπτομερή φύλλα εργασίας, σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συγκεκριμένες 

οδηγίες, μετά την εμπλουτισμένη εισήγηση αναφορικά με το θέμα, προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά και 

αποτελεσματικά η επιμόρφωση. 
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Βιωματική Μάθηση σε Ψηφιακό Περιβάλλον & Μεταφορά 

Καλών Πρακτικών 

 Νένου Χρυσούλα 1 , Τράκας Ιωάννης2, Τσαμούρη Αικατερίνη 3,   Δομουχτσίδου  Γαρυφαλλιά 4 
1Eκπαιδευτικός ΠΕ06, ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ευόσμου, Συντονίστρια Erasmus+ ΚΑ1, βραβευμένη eTwinner, MSc   

nenou747@gmail.com 
2 Eκπαιδευτικός ΠΕ02, ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ευόσμου, MA, MA 

trakasj@gmail.com 
3Eκπαιδευτικός ΠΕ03, ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ευόσμου, MSc didactic of mathematics 

tsamourikat@gmail.com 
4 Eκπαιδευτικός ΠΕ04.04, ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ευόσμου, PhD στη Βιολογία, Συντονίστρια Erasmus+ KA1 και ΚΑ2 

gdomou@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ δράση KA1, έχοντας ως στόχο τη 

βελτίωση ποιότητας και τη διεθνοποίηση του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί 

απέκτησαν ικανότητες σχετικές με τη χρήση τεχνολογιών στην εκπαίδευση, του ψηφιακού παιχνιδιού και της 

επαυξημένης πραγματικότητας, έμαθαν τεχνικές διαχείρισης και μάθησης που να αξιοποιούν τις ερευνητικές 

ανακαλύψεις σχετικά με το coaching, εξοικειώθηκαν με την έννοια της ευρωπαϊκής κουλτούρας στην εκπαίδευση,  

όπως επίσης ήρθαν σε άμεση επαφή και μελέτησαν προοδευτικά εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά συστήματα. Με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  έγινε κοινωνός των απαραίτητων 

Εργαλείων Μάθησης και Διδακτικής του 21ου αιώνα με δραστηριότητες διάχυσης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βιωματική μάθηση, ψηφιακό περιβάλλον, coaching, Erasmus+KA1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου έχει υπάρξει πολύ ενεργό την τελευταία δεκαετία στην υλοποίηση 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius, Erasmus+, καθώς και eTwinning. Το όφελος και ο αντίκτυπος των 

Ευρωπαϊκών δράσεων είναι πολλαπλός τόσο στο εκπαιδευτικό δυναμικό αλλά και στους μαθητές του σχολείου. Το 

τελευταίο πρόγραμμα του σχολείου μας με τίτλο ‘Βιωματική Μάθηση σε Ψηφιακό Περιβάλλον και μεταφορά καλών 

Πρακτικών’ περιλαμβάνει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε τέσσερις δομημένους κύκλους μαθημάτων, καθώς και 

μία επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing). 
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ΣΤΟΧΟΙ 

Το Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου είναι ένα δημόσιο σχολείο που φιλοξενεί, εκτός από τους 

μαθητές της περιοχής, μαθητικό δυναμικό εντός και εκτός δομών υποδοχής προσφύγων και ασυνόδευτων παιδιών. 

Χώρες καταγωγής των προσφύγων είναι η Συρία, το Ιράκ,  το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Στο μαθητικό δυναμικό 

επίσης περιλαμβάνεται  ποσοστό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αυτού του σχολείου αποτελεί πρόκληση και έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας στη διδασκαλία προς όφελος 

όλων των μαθητών, καθώς και τη διεθνοποίηση του σχολείου. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

τέθηκαν οι εξής στόχοι σχετικά με τους εκπαιδευτικούς: 

• να έρθουν σε άμεση επαφή και να μελετήσουν προοδευτικά εκπαιδευτικά Ευρωπαϊκά συστήματα.  

• να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας που ακολουθούν συμμετέχοντας σε επιτόπια παρακολούθηση 

εργασίας 

• να αποκτήσουν ικανότητες σχετικές με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

• να γνωρίσουν μεθόδους διαχείρισης της τάξης που αξιοποιούν τις ερευνητικές ανακαλύψεις σχετικά με 

το coaching, το οποίο εστιάζει στην εξισορρόπηση διανοητικών και συναισθηματικών συνιστωσών της 

μάθησης 

• να εξοικειωθούν με την έννοια του gamification στην εκπαίδευση, καθώς και στην επαυξημένη 

πραγματικότητα (augmented reality) 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 

   Ο συμμετέχων ήρθε σε επαφή με πτυχές του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος (Antikainen & Luukkainen, 

2008). Συγκεκριμένα, αφού προηγήθηκαν διαλέξεις και σεμινάρια σχετικά με τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 

πτυχές της φινλανδικής κοινωνίας, ο εκπαιδευτικός  επισκέφτηκε  σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιηγήθηκε σε ιστορικούς χώρους, δημόσιες βιβλιοθήκες, παρακολούθησε 

εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς δασκάλους για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, την ιστορία και την 

οργάνωση της φινλανδικής κοινωνίας και συμμετείχε σε ομαδοσυνεργατικές δράσεις και παρουσιάσεις εργασιών. 

   Ο εκπαιδευτικός διαπίστωσε αρχικά ότι ο εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στις εξής αρχές: Εμπιστοσύνη, 

Συμμετοχή, Ισότητα, Δικαιοσύνη, Ουκ εν τω πολλώ το ευ (Trust, Involvement, Equality, Equity, Less is more). Επίσης, 

ότι τα σχολεία έχουν άριστες κτιριακές υποδομές και ελκυστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα μαθητές και καθηγητές 

να νιώθουν ότι βρίσκονται σε οικείο χώρο. Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα, είναι πολύ 
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φιλόξενες και τα εργαστήρια έχουν σύγχρονο εξοπλισμό. Υπάρχει απουσία ανταγωνισμού και καλλιέργεια πνεύματος 

εμπιστοσύνης και ατομικής ευθύνης. Δεν ακούγεται κουδούνι και δεν υπάρχει η πρακτική της «εφημερίας». Δίνεται 

έμφαση στη συνεργατική μάθηση με τη συνδρομή της τεχνολογίας (laptop, tablet, smartphone), με τον εκπαιδευτικό 

σε ρόλο καθοδηγητή. Ακόμη, υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Έπειτα, το κάθε 

σχολείο έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσει το εθνικό πρόγραμμα σπουδών στις δικές του ανάγκες και οι 

καθηγητές μπορούν να επιλέξουν το βιβλίο που θα διδάξουν. Οι καθηγητές διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 

έχουν μεγάλο κοινωνικό κύρος (Crouch, 2015), αναγνωρίζεται η αξία τους και δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησής 

τους. Οι μαθητές μαθαίνουν ξένες γλώσσες μόνο στο σχολείο, μιλούν πολύ καλά την Αγγλική και τους παρέχεται 

μεσημεριανό γεύμα (Finnish National Institute for health and welfare, 2012). Είναι πολύ ευχαριστημένοι με το 

σχολείο και ταυτόχρονα σημειώνουν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στο Διαγωνισμό PISA (Finnish Ministry of 

Education and Culture, 2012). 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω δράσης καταγράφονται η ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής και γραπτής 

επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα και η μεταφορά καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού. 

Επίσης,  η προώθηση ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση μέσω δικτύωσης με άλλους συμμετέχοντες και 

σχολεία που έγιναν αντικείμενο επίσκεψης, η δικτύωση και η οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων, καθώς και η ανάπτυξη 

ευρωπαϊκών στρατηγικών ευαισθητοποίησης και διάδοσης. 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB SHADOWING) ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
MORANDO MORANDI 

Η επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) είναι μία νέα δράση κινητικότητας  για καθηγητές  που 

προσφέρεται από το πρόγραμμα Erasmus+. Είναι  ένας  χρήσιμος τρόπος  που περιλαμβάνει την παρατήρηση της 

ζωής ενός επαγγελματία ώστε να δώσει στον ενδιαφερόμενο την πραγματική εμπειρία της συγκεκριμένης εργασίας 

(Doyle, 2019). Η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας  επισκέφτηκε το λύκειο Morando Morandi στην πόλη Φινάλε 

Εμίλια της Ιταλίας και συμμετείχε σε δραστηριότητα με τίτλο: «Job Shadowing in Morando Morandi». Η επιλογή 

σχολείου βασίστηκε στη συνεχή συνεργασία που είχαν τα δύο σχολεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο του 

προγράμματος  eTwinning. Η εκπαιδευτικός περιηγήθηκε στους χώρους λειτουργίας του σχολείου και ενημερώθηκε 

για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Παρακολούθησε τη διδασκαλία πολλών αντικειμένων, θεωρητικών και 

πρακτικών. Οι περισσότερες ώρες παρακολούθησης μαθημάτων αφορούσαν τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, 

καθώς και την μεθοδολογία που ακολουθείται. 
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Η εκπαιδευτικός, μετά από την παραμονή μιας εβδομάδας στο Λύκειο Morando Morandi και έχοντας 

παρακολουθήσει μαθήματα σε αυτό, προέβη στις παρακάτω διαπιστώσεις: οι μαθητές  Λυκείου στην Ιταλία είναι 14-

19 ετών (European Commission, 2018/19). Το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο λειτουργεί από Δευτέρα έως Σάββατο, 

έχει άριστες κτιριακές υποδομές και ελκυστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα μαθητές και καθηγητές να νιώθουν ότι 

βρίσκονται σε οικείο χώρο. Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα και είναι πολύ φιλόξενες. 

Ακόμη, υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, χωρίς να υπάρχουν ειδικά σχολεία. Αντιθέτως, 

υπάρχει ειδική αίθουσα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα σε όλα τα σχολεία και κάθε παιδί έχει τον δικό του 

δάσκαλο. 

Σχετικά με τη διδασκαλία των γλωσσών η συμμετέχουσα διαπίστωσε ότι οι Ιταλοί μαθητές μαθαίνουν ξένες γλώσσες 

μόνο στο δημόσιο σχολείο και μιλούν πολύ καλά την Αγγλική. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ενσωμάτωσης έργων 

eTwinning στο μάθημα των Αγγλικών. Εκτός από το βασικό βιβλίο Αγγλικών,  οι μαθητές διδάσκονται αποσπάσματα 

από λογοτεχνικά κείμενα. Υπάρχει native speaker που διδάσκει σε κάθε τμήμα μία φορά την εβδομάδα. Εφαρμόζεται 

η μεθοδολογία CLIL (Content Language Integrated Learning), η οποία είναι  μία εκπαιδευτική μέθοδος διπλής 

εστίασης, καθώς μια γλώσσα-στόχος διαφορετική της μητρικής χρησιμοποιείται τόσο για την εκμάθηση του 

περιεχομένου μιας θεματικής ενότητας όσο και για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου (Coyle et al., 2010). Η 

εφαρμογή της είναι πλέον υποχρεωτική και πρέπει να εφαρμοστεί από τον καθηγητή των ξένων γλωσσών σε 

συνεργασία με τον καθηγητή κάποιου συγκεκριμένου μαθήματος  (Italian Eurydice Unit, 2014). Οι καθηγητές 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή google classroom για να οργανώσουν το μάθημά τους. Κάθε χρόνο διοργανώνεται 

εβδομαδιαίο ταξίδι στο εξωτερικό, όπου οι μαθητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα στην ξένη γλώσσα. 

Τα οφέλη από την επιτόπια παρακολούθησης εργασίας είναι πολλαπλά (Manchester Metropolitan University, 2019). 

Η συγκεκριμένη κινητικότητα επέτρεψε στη συμμετέχουσα να δει ουσιαστικά πώς είναι οργανωμένο και πώς 

λειτουργεί ένα λύκειο στην Ιταλία. Παρατηρώντας ευρωπαίους συναδέλφους, η εκπαιδευτικός έμαθε νέους τρόπους 

διδασκαλίας, υιοθέτησε καλές πρακτικές, διεύρυνε το επαγγελματικό της δίκτυο και βελτιώθηκε η ίδια 

επαγγελματικά. Όλη η εμπειρία της επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας αποτυπώθηκε σε συνεργατικό έργο 

eTwinning με τίτλο «Job Shadowing in Morando Morandi High School» https://twinspace.etwinning.net/85074/home 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

     Η Μαθηματικός, προκειμένου να  αξιοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία την τεχνολογία προς όφελος της 

μαθησιακής διαδικασίας, παρακολούθησε δομημένο σεμινάριο στο Δουβλίνο με θέμα «Digital Game-based Learning 
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& Augmented Reality for Schools». Η Παιχνιδοκεντρική Μάθηση, η Εικονική και η Επαυξημένη Πραγματικότητα 

αναφέρονται σε εφαρμογές υπολογιστών που ενσωματώνουν τον πραγματικό κόσμο, όπως αυτός εκλαμβάνεται από 

το χρήστη μέσα από τις αισθήσεις. 

     Σύμφωνα με την παιχνιδοκεντρική μάθηση (Game-Based Learning, GBL), ο μαθητής (ως παίκτης) μαθαίνει κατά τη 

διάρκεια ενός παιχνιδιού τους απλούς κανόνες, αλλά και τις προχωρημένες στρατηγικές που χρειάζεται να 

εφαρμόσει για να κερδίσει. Το παιχνίδι μπορεί να περιγραφεί ως μία δομημένη ή ημιδομημένη δραστηριότητα 

ανταγωνιστικού χαρακτήρα (Prensky, 2001). Τα οφέλη από την Παιχνιδοκεντρική Μάθηση προκύπτουν από το 

κίνητρο για αυξημένη εμπλοκή με το παιχνίδι που έχουν οι μαθητές-παίκτες. Ο μαθητής θέλει να παίξει το παιχνίδι 

ώστε να βιώσει τα ενδιαφέροντα συναισθήματα που δημιουργεί αυτή η εμπειρία. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει 

να ενεργοποιήσει τις γνωστικές διεργασίες που απαιτεί ο μηχανισμός μάθησης που είναι ενσωματωμένος στο 

παιχνίδι. Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη εμπλοκή και η αλληλεπίδραση (μαθητών, δασκάλων, παιχνιδιού και 

εκπαιδευτικού υλικού), που έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη ουσιαστικών μαθησιακών στόχων, όπως η 

εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο (βασικές & προχωρημένες γνώσεις, εξοικείωση με πολλαπλές 

αναπαραστάσεις, αλλά και σύνδεση γνώσης με καθημερινή ζωή, στρατηγικές κ.α.) και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

(πρωτοβουλία, συνεργασία, επικοινωνία, αξιοποίηση χρόνου, αναζήτηση και οργάνωση πληροφοριών κ.α.). 

     Στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί η Τεχνολογία της Επαυξημένης (ΕπΠ) και της 

Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ). Ως εφαρμογές εναποθέτουν «εμπλουτισμένες» πληροφορίες και γνώσεις πάνω 

στον πραγματικό κόσμο και τις προβάλουν μέσα από συσκευές, συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, όπως τα κινητά 

τηλέφωνα. Οι πληροφορίες διατίθενται στους εκπαιδευόμενους την ακριβή στιγμή και στην τοποθεσία που 

ζητούνται (Eichenberg, 2011). Ο Jaron Lanier όρισε την ΕΠ τη δεκαετία του 1980 ως «ένα αλληλεπιδραστικό, 

τρισδιάστατο περιβάλλον, παραγόμενο από υπολογιστή, στο οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί» (Lanier et al., 

1989). Αργότερα, όμως, εκτός από τη δημιουργία εικονικών κόσμων στους οποίους ο χρήστης έχει την εντύπωση ότι 

υπάρχει μέσα σε αυτούς, δόθηκε επιπλέον η ικανότητα να πλοηγηθεί και να μπορεί να χειριστεί τα αντικείμενά τους 

(Manetta & Blade, 1995). Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως το GPS (Global Positioning System), αισθητήρων 

κίνησης, αδράνειας και διεύθυνσης, καμερών ενσωματωμένων σε συσκευές και αισθητήρων βάθους, ορίζει την ΕπΠ 

ως «την τεχνολογία η οποία γνωρίζοντας πού βρίσκεται ο χρήστης, προς τα πού κοιτάει, πώς είναι ο χώρος στον 

οποίο βρίσκεται και τι είναι το αντικείμενο με το οποίο αλληλεπιδρά στον πραγματικό κόσμο, επιτρέπει τη χωρική 

και χρονική συσχέτιση πληροφορίας που παράγει ο υπολογιστής και την εμφανίζει σε τρισδιάστατη υπέρθεση με το 

φυσικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο» (Azuma, 1997).  
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  Στον πυρήνα της εμπειρίας ΕΠ & ΕπΠ  βρίσκεται η αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με τον φυσικό κόσμο, αλλά 

υπάρχουν προσθήκες σε αυτόν που αποτελούνται από ψηφιακές πληροφορίες-γνώσεις, οι οποίες τοποθετούνται 

στον κόσμο για να τον επαυξήσουν με πράγματα που κανονικά δε θα βλέπαμε, ακούγαμε, αγγίζαμε ή 

αισθανόμασταν. Η συνύπαρξη εικονικών αντικειμένων και πραγματικού κόσμου επιτρέπει στους μαθητές να 

οπτικοποιήσουν σύνθετες χωρικές σχέσεις και αφηρημένες έννοιες (Arvanitis et al., 2007). Έτσι, με βιωματική 

διαδικασία αναλύουν φαινόμενα, που είναι αδύνατο να δουν στον πραγματικό κόσμο,  αλληλεπιδρούν με 

τρισδιάστατα εικονικά αντικείμενα και αναπτύσσουν τεχνικές και πρακτικές που είναι αδύνατο να αναπτύξουν σε 

οποιοδήποτε άλλο μαθησιακό περιβάλλον που χρησιμοποιεί τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορίας.  

Οι εφαρμογές  αυτές λοιπόν στην εκπαίδευση αποτελούν ένα αναδυόμενο σημαντικό εργαλείο στη μάθηση. Οι 

παραπάνω εκπαιδευτικές διαδικασίες δίνουν έμφαση στη συνεργατική μάθηση και μάλιστα με ιδιαίτερη μέριμνα για 

παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες, με τη συνδρομή της τεχνολογίας (laptop, tablet, smartphone) και τον 

εκπαιδευτικό σε ρόλο καθοδηγητή. 

Η  εκπαιδευτικός που παρακολούθησε την παραπάνω δραστηριότητα εξοικειώθηκε  με εφαρμογές 

παιχνιδοκεντρικής μάθησης, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, οι  οποίες  προκαλούν το ενδιαφέρον των 

μαθητών και  αναδεικνύουν την αξία μαθημάτων, όπως είναι τα μαθηματικά, η επιστήμη και η μηχανική. Η 

συμμετέχουσα εκπαιδευτικός διερεύνησε τρόπους εφαρμογής της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετείχε σε συνεργατικά εργαστήρια και  παρουσίασε έργα με εικονικούς χώρους, όπως 

και έργα με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας, οι οποίες παρουσιάζουν πληροφορίες στον πραγματικό 

κόσμο. 

Η δραστηριότητα είχε θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη  και βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων 

της εκπαιδευτικού στην σύγχρονη τεχνολογία και στην ενσωμάτωση της μάθησης αυτής στο σχολείο. Ακόμη, 

παρατηρήθηκε βελτίωση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Εκτός αυτού, η 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στη δραστηριότητα 

ενίσχυσε την  ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση, καθώς και την καινοτομία και τη 

διεθνοποίηση του σχολείου μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές περιβάλλον. 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

H χρήση της τεχνολογίας και η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων στην εκπαίδευση στηρίζεται από το σχέδιο 

δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commision, 2018). Το σχέδιο αυτό καθορίζει μέτρα για να βοηθήσει τα 
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κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, καθώς 

προωθεί τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η ορθή χρήση και οι κανόνες στο 

εκάστοτε σχολικό  σύστημα αναφέρονται  στο European Commision (2019) και θέματα προστασίας προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (2019). 

Για την ψηφιακή επιμόρφωση επιλέχθηκε η εκπαιδευτικός που διδάσκει το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, η 

οποία συμμετείχε σε κινητικότητα του φορέα English Μatters στο Trinity College στο Δουβλίνο, με τίτλο «Οι νέες 

τεχνολογίες στην Διδασκαλία». Η συμμετέχουσα εξοικειώθηκε με νέες εφαρμογές, οι οποίες αφορούν την 

παρουσίαση, την επεξεργασία πληροφοριών και εικόνων, καθώς και την δημιουργία  βίντεο και ηλεκτρονικών 

βιβλίων. Επίσης παρακολούθησε εισηγήσεις για τα web 2 εργαλεία στην εκπαίδευση και πειραματίστηκε στη χρήση 

τους. Η διαδραστικότητα που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία ενισχύει το κίνητρο για μάθηση,  τη συμμετοχή και 

συνεργατικότητα (Saravanan & Nagadeepa, 2017).  Οι φραγμοί στην επικοινωνία μειώνονται σημαντικά και σχολεία 

από διαφορετικές χώρες μπορούν να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας ασφαλείς πλατφόρμες όπως το Twinspace. 

Επιπλέον, η εκπαιδευτικός ανέλαβε την εκπόνηση εργασιών, περιηγήθηκε σε ιστορικούς χώρους του Δουβλίνου και 

μουσεία, ενημερώθηκε για την ιστορία και την οργάνωση της Ιρλανδικής κοινωνίας και συμμετείχε σε 

ομαδοσυνεργατικές δράσεις και παρουσιάσεις εργασιών. Στόχος της επιμόρφωσης ήταν να εξοικειωθεί η 

συμμετέχουσα με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά και να γνωρίσει εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό για τον 

σχεδιασμό μελλοντικών  έργων eTwinning. 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (COACHING) 

Το Coaching είναι μια διαδικασία μεταμόρφωσης των ανθρώπων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί ή 

leaders στα κέντρα λήψης αποφάσεων) από αυτό που είναι σε αυτό που θα ήθελαν να είναι μέσω της 

απελευθέρωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Το Coaching επικεντρώνεται στον καθορισμό στόχων, τη 

δημιουργία αποτελεσμάτων και τη διαχείριση των προσωπικών αλλαγών.  

Οι προσεγγίσεις διδασκαλίας με καθοδήγηση (coaching) στη σχολική διαδικασία καθίστανται όλο και πιο σημαντικές 

στις σχολικές μονάδες από το Ηνωμένο βασίλειο έως τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Σε βάθος έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν 

ότι το coaching είχε θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα στην τάξη (Brown et al., 2008).  Οι Ross 

(1992)  και Shidler (2009) αναδεικνύουν μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ του coaching των εκπαιδευτικών και των 

επιτευγμάτων των μαθητών τους. Την περασμένη δεκαετία παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση 
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δραστηριοτήτων coaching σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Καθηγητές, διευθυντές και Πανεπιστημιακοί έχουν αρχίσει να 

εισάγουν το coaching παράλληλα με  πιο παραδοσιακές δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.  

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) δηλώνει ότι «η εκπαίδευση πρέπει να 

κατευθύνεται στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών» (άρθρο 26). Σύμφωνα με τους Παπαλεξανδρή & 

Μπουραντά (2003), η εκπαίδευση είναι «μια προγραμματισμένη διαδικασία η οποία έχει ως σκοπό: α)την απόκτηση 

και βελτίωση της γνώσης, β) την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων και γ) την 

τροποποίηση της στάσης και συμπεριφοράς των υπαλλήλων, αφού έχουν καλλιεργηθεί πνευματικά», ενώ ως κύρια 

εργαλεία χρησιμοποιεί τη διδασκαλία και την προγραμματισμένη εμπειρία. Το coaching όμως δεν έχει τους ίδιους 

στόχους με την εκπαίδευση, παρότι συχνά τα προγράμματα coaching εντάσσονται στα προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση τους, όπως αναφέρουν οι Olivero, Bane, & Kopelman (1997). 

Ο στόχος του coaching ξεπερνά τη μάθηση μιας καινούργιας γνώσης ή την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αυτό 

συνιστά μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την εκπαίδευση. Η διαδικασία του coaching στοχεύει στο να αποκτήσει 

ο coachee (αυτός που δέχεται το coaching) αυξημένη αντίληψη αναφορικά με την κατάσταση που βιώνει, τις 

ενέργειές του, τους παράγοντες που επιδρούν στη συμπεριφορά του. Στοχεύει επίσης στο να μπορεί να αξιολογεί τα 

υπέρ και κατά του τρόπου που έχει επιλέξει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις γύρω του. Ως αποτέλεσμα, το 

coaching εξυπηρετεί την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου προς πιο αποδοτικές συμπεριφορές και την ανάληψη 

της δέσμευσης και της ευθύνης για τα αποτελέσματα που προσδοκά να επιτύχει (για σύνοψη δες Van Nieuwerburgh 

C., 2018). 

Για τους παραπάνω σκοπούς η συμμετέχουσα επιμορφώθηκε σε δεκαήμερο σεμινάριο του φορέα KIZANLIKLI Eğitim 

Danışmanlık Koçluk, στη Σμύρνη της Τουρκίας. Η θεματολογία της επιμόρφωσης με τίτλο «Increasing student success 

with Teaching Coaching» περιείχε τα εξής θέματα: τι είναι το coaching (και τι δεν είναι), ποιος υλοποιεί το coaching,  

διεθνείς κανόνες, αρχές δεοντολογίας και ηθική, χτίζοντας μια αρμονική σχέση εμπιστοσύνης, ολιστική προσέγγιση, 

ενσυναίσθηση. Επίσης η συμμετέχουσα επιμορφώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με τη δομή και τη λειτουργία του 

νευρικού συστήματος- εγκεφάλου κατά την εφηβεία και την οπτική αποτύπωση της συμπεριφοράς του κατά τη 

διεργασία της μάθησης. Ασκήθηκε στην τέχνη της υποβολής δυνατών ερωτήσεων, στην τεχνική της επίλυσης 

προβλημάτων στην τάξη, στον τρόπο ανάπτυξης μιας επαγγελματικής στάσης, στην οργάνωση του σχολικού χώρου 

και χρόνου, αλλά και της προσωπικής ζωής. Επιμορφώθηκε βιωματικά στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουμε το 

coaching ως μέθοδο στο περιβάλλον της τάξης μας,  ώστε να προσδιορίσουμε τους στόχους που έχουν οι μαθητές 

μας (πχ πώς γίνονται οι συνεντεύξεις με μαθητές και τις οικογένειές τους). Ευαισθητοποιήθηκε ώστε να μπορεί   να 
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βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν τύπο σχολείου και επάγγελμα, να εστιάζουν την προσοχή τους, να 

διαχειρίζονται το χρόνο τους αλλά και το άγχος,  να θέτουν πραγματοποιήσιμους στόχους. Περισσότερο ευαίσθητα 

θέματα όπως το τι σημαίνει επιτυχία στη ζωή,  σχολική επιτυχία,  επιτυχία στις εξετάσεις αλλά και τα προβλήματα 

επικοινωνίας αποτέλεσαν αντικείμενο έντονου προβληματισμού.  

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης η συμμετέχουσα γνωρίζει καλύτερα την έννοια του coaching, καθώς επίσης 

και τις θεωρίες στις οποίες βασίζεται, είναι έτοιμη να αναπτύξει διδασκαλία προσανατολισμένη στην επίλυση 

προβλημάτων από τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους αξίες και δεξιότητες. Έχει αναγνωρίσει τη 

σημασία της έννοιας της ανατροφοδότησης από τους μαθητές. Επίσης, μπορεί να αποτυπώσει και να προσδιορίσει 

τις ανάγκες του σχολείου μας, να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης βασισμένο στους στόχους του ιδρύματος και να 

αξιολογήσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής του. Γνωρίζει πώς να εμπνέει και να οδηγεί τις αλλαγές και μπορεί να 

συμβάλει στην ανάπτυξη μαθητών-ενεργών πολιτών, προετοιμάζοντάς τους  για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέσα 

από δράσεις διάχυσης θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον της ίδιας σχολικής 

μονάδας, ώστε να αποτελέσουν φορείς αλλαγής και καινοτομίας μέσα στα σχολεία τους κάνοντας τη διαφορά και 

μέσα στις τάξεις τους. 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου υλοποιήθηκε με επιτυχία μέσω 

του προγράμματος Erasmus+ και τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Οι πέντε εκπαιδευτικοί 

ενημερώθηκαν για όσα συμβαίνουν στα σχολεία της Ευρώπης (ορθές πρακτικές, αντιμετώπιση ιδιαίτερων 

προκλήσεων σε επίπεδο τάξης, διδακτικό υλικό, παρουσιάσεις κλπ ), αλλά και όσων απαιτούνται στην αγορά 

εργασίας (ενθάρρυνση νέων μορφών συνεργασίας,  προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών για βελτίωση  

ικανοτήτων, ανάπτυξη σε μια οικονομία και κοινωνία που υποβάλλεται συνεχώς σε ψηφιακό μετασχηματισμό κλπ). 

Επίσης αξιοποιήθηκαν στη διδακτική πράξη τα νέα δεδομένα που προσφέρει η νευρο-γλωσσική εκπαίδευση, που 

συμβάλλει στην κάλυψη των σύγχρονων διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-

τριών για δημιουργική σκέψη, κριτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ορθή κρίση, λαμβάνοντας υπόψη την 

διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα στη τάξη. 

Μετά το πέρας της επιμόρφωσης έχουν γίνει ήδη δράσεις υλοποίησης σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και 

οργάνωσης που δημοσιεύονται σε ψηφιακό αποθετήριο στη διεύθυνση http://lyk-diap-v-

thess.thess.sch.gr/index.php/2018-10-17-20-07-40/erasmus-ka1-2018-19/2018-10-17-20-18-41, καθώς και 
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διασυνδέσεις για σύμπραξη έργων eTwinning και Erasmus+ KA2. Το σχολείο έκανε ακόμη ένα βήμα προς την 

επίτευξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και της διεθνοποίησης του. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+ 

KA101-047184 (2018-2019) και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Μαγγιώρο, που είναι ο υπεύθυνος υλοποίησης του 

προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 
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Ένα συνεργατικό έργο eTwinning που εξελίχθηκε σε 

πρόγραμμα Εrasmus KA229 με τίτλο «Let’s sharpen our 

minds and enrich our lives by creating a European TV 

Channel» 

 
Bρέντζου Ιωάννα 

 

 Εκπαιδευτικός ΠΕ 06, 7ο Δημοτικό σχολείο Αλίμου  

 Μεταπτυχιακή ειδίκευση στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

Joannavrentzou25@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού έργου eTwinning που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό 

έτος 2018-19 με μαθητές της E΄ και ΣΤ’ τάξης του 7ου δημοτικού σχολείου Αλίμου και το οποίο εξελίχθηκε σε 

πρόγραμμα Erasmus KA229.  Η ιδέα του έργου ήταν της Ιταλίδας εκπαιδευτικού Monica Frigerio, η οποία είναι  

καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας σε ένα δημοτικό σχολείο στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Στο έργο συμμετείχαν εκτός από 

το 7ο δημοτικό σχολείο Αλίμου και άλλα 35 σχολεία με μαθητές ηλικίας από 8 έως 13 ετών από όλη την Ευρώπη. Τα 

σχολεία αυτά βρίσκονται στην Ιταλία, στη Τουρκία, στη Ρουμανία, στη Πολωνία, στη Γαλλία, στη Σλοβακία, στη 

Βουλγαρία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Αρμενία και στην Κροατία.  

Βασικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Τηλεοπτικού Καναλιού το οποίο θα περιλαμβάνει 

ταινίες, διαφημίσεις, animation, δελτία ειδήσεων, ντοκιμαντέρ, εκπομπές με θέματα που απασχολούν την Ευρώπη 

καθώς και ένα μουσικό πρόγραμμα, εμπνευσμένα και φτιαγμένα από τους μαθητές που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Το κανάλι μας έχει 65 βίντεο, χωρισμένα σε: 32 ταινίες μικρού μήκους, 5 διαφημίσεις, 5 ειδησεογραφικά 

προγράμματα, 5 ντοκιμαντέρ, 16 τραγούδια και μουσικά προγράμματα, 1 εκπομπή και 1 τρέιλερ). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: European Channel, Erasmus KA229, eTwinning, ICT 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το έργο μας «Let’s create our TV Channel», που  εκπονήθηκε από 24 μαθητές του Ε3 και του Στ3 του 7ου δημοτικού 

σχολείου Αλίμου  σε συνεργασία με μαθητές από 35 ακόμα σχολεία της Ευρώπης είχε ως τελικό στόχο την παραγωγή 

ενός συνεργατικού προϊόντος και συγκεκριμένα ενός Ευρωπαϊκού  Τηλεοπτικού καναλιού το οποίο περιλαμβάνει 

ταινίες, διαφημίσεις, εκπομπές, ντοκιμαντέρ κ.α. κυρίως στην Αγγλική γλώσσα αλλά και στις μητρικές γλώσσες των 

χωρών που συμμετείχαν  στο project, με την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών. 

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν εύκολα καθώς το θέμα είχε άμεση σχέση με τα ενδιαφέροντά τους (θέατρο, 

ζωγραφική, μουσική, δημιουργία σεναρίου κ.α.). Το θέμα τους φάνηκε πολύ ενδιαφέρον καθώς άγγιξε την 

καλλιτεχνική τους πλευρά. Έτσι, αφού έγινε η πρώτη εισαγωγή από εμένα με παρουσίαση των χωρών-συνεργατών, 

οι μαθητές αντάλλαξαν ζωγραφιές και γράμματα προκειμένου να γνωριστούν πριν αρχίσει η συνεργασία τους. 

Το έργο βρήκε πολύ θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των παιδιών του σχολείου μας, τα οποία 

ανυπομονούσαν ειδικά για τις τηλεδιασκέψεις μέσω skype με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Μια  

τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές από τη Ρουμανία στάθηκε η αφορμή για την εξέλιξη αυτού του eTwinning έργου σε 

πρόγραμμα Erasmus KA229. Οι μαθητές μου αποχαιρέτησαν τους μαθητές από τη Ρουμανία και έκλεισαν την 

συνομιλία με την ευχή μια μέρα να συναντηθούν από κοντά. Ύστερα από προτροπή της εκπαιδευτικού από τη 

Ρουμανία, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε Εrasmus προγράμματα, αποφάσισα να προσπαθήσω να κάνω την ευχή 

των μαθητών μου πραγματικότητα. Με την βοήθειά της αλλά και με τη βοήθεια ακόμα 3 εκπαιδευτικών από τη 

Πορτογαλία, την Τουρκία και την Λετονία κατέθεσα την αίτηση για το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί από την 

Πορτογαλία και τη Λετονία δεν συμμετείχαν στο eTwinning έργο που υλοποιήσαμε αλλά τους επιλέξαμε με το 

σκεπτικό της εξάπλωσης και της διάχυσης του έργου μας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συντονίστρια εκπαιδευτικός: Monica Figerio, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας από την Ιταλία. 

Τίτλος έργου: «Let’s create our TV channel!» 
Σχολική χρονιά:2018-2019 
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΈΑ ΥΛΗ  

Το περιεχόμενο του έργου μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην διδακτέα ύλη του προγράμματος σπουδών της Ε΄& 

ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν με βάση το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για 

τις Ξένες Γλώσσες» (ΕΠΣ-ΞΓ),το οποίο είναι κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες του σχολείου και ενιαίο για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι διδακτικοί στόχοι και το μεθοδολογικό πλαίσιο συνάδει με τις 

αρχές εκπόνησης ενός συνεργατικού σχεδίου εργασίας eTwinning. Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί αλλά και επιμέρους 

στόχοι είναι εφάμιλλοι των οδηγιών διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας. 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

Ο αρχικός σκελετός του έργου έγινε από την ιδρύτρια χώρα, την Ιταλία, η οποία έδωσε και το θέμα της εργασίας. 

Από κει και πέρα, οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί συμβάλαμε προσφέροντας μια ιδέα, εντοπίζοντας 

λάθη στο σχεδιασμό και οργανώνοντας το έργο. Στην πορεία βέβαια, υπήρξαν αλλαγές δεδομένων των 

διαφορετικών αργιών που έχει η κάθε χώρα που εμποδίζει τη συνέχιση της εργασίας ή άλλων δυσχερειών. Υπήρξε  

ευελιξία, κατανόηση μεταξύ των συνεργατών, αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή γνώσεων ούτως ώστε όλοι οι 

εμπλεκόμενοι να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Έτσι αφού αποφασίσαμε για  τα θέματα  δουλέψαμε χωριστά στην αρχή. Η κάθε χώρα έκανε την παρουσίασή της και 

ανέβασε στο twinspace τις υποψήφιες ζωγραφιές για το logo του έργου. Ακολούθησε ψηφοφορία στο 

https://www.tricider.com/ μεταξύ μαθητών και καθηγητών για την επιλογή του logo. Στη συνέχεια η κάθε χώρα 

έφτιαξε τα προγράμματά της. Σε μερικά βίντεο υπήρξε συνεργασία μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα στην 

αστυνομική ιστορία που φτιάξαμε εμείς, αφού γυρίσαμε το Α΄ μέρος και το ανεβάσαμε στο twinspace, θέλαμε οι 

συνεργάτες μας να αποφασίσουν για την έκβαση της ιστορίας. Έτσι, αφού παρακολούθησαν το Α΄μέρος,  μαθητές 

και εκπαιδευτικοί των άλλων χωρών ψήφισαν σε μια δημοσκόπηση στη σελίδα ‘rehearsals’ το ποιος ήθελαν να είναι 

ο ένοχος και με βάση τη δική τους επιλογή φτιάξαμε το Β΄ μέρος της ιστορίας. 

Επίσης ο σχολιασμός των βίντεο τόσο από μαθητές όσο και από καθηγητές βοήθησε στην βελτίωση τους καθώς η 

κάθε χώρα έδινε ιδέες στην άλλη για το πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα 

εμείς κάναμε πολλές αλλαγές σε ένα βίντεο μας με βάση τις υποδείξεις των συνεργατών μας. Επίσης, οι δικοί μου 

μαθητές έμπαιναν πολύ συχνά στο twinspace και σχολίαζαν τα βίντεο των άλλων χωρών. 
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Το τελικό βήμα του έργου μας ήταν και αυτό συνεργατικό καθώς ενώσαμε όλα τα βίντεο από όλες τις χώρες στο 

https://viloud.tv/ και φτιάξαμε το Ευρωπαϊκό μας  κανάλι.  

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν 

αλλά και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πάνω στα διάφορα εργαλεία. 

Οι μαθητές με την βοήθεια μου και σε μικρές ομάδες χρησιμοποίησαν τόσο το laptop της τάξης όσο και τους 

υπολογιστές του εργαστηρίου μας αλλά και τους προσωπικούς τους υπολογιστές, καθώς και μια μικρή κάμερα για να 

δημιουργήσουν βίντεο  παρουσιάσεις (power points, το Google earth (για να κάνουμε το σχολείο μας tag). Επίσης, 

χρησιμοποίησαν το tricider για τις online ψηφοφορίες.  Παρατήρησαν και πειραματίστηκαν μαζί μου στην χρήση του 

animoto και του moviemaker (πάνω στα οποία βασίστηκαν πολλά από τα βίντεο μας). Επίσης συμμετείχαν στην 

απάντηση ερωτηματολογίου (google docs) σχετικά με την αξιολόγηση του έργου  η οποία έδειξε ότι το αποτέλεσμα, 

δηλαδή τα βίντεο, δεν ήταν το πιο ικανοποιητικό μέρος του έργου, σύμφωνα με τους μαθητές, αλλά δύο πτυχές ήταν 

ακόμη πιο εκτιμημένες:  η ικανότητα τους να συνεργάζονται και να διασκεδάζουν όλοι μαζί  βλέποντας τα βίντεο των 

άλλων μαθητών, καθώς η τάξη μου το βίωσε σαν μια ωραία εμπειρία στο cinema.  Το padlet ενσωματώθηκε σε 

κάποιες από τις σελίδες του έργου και το viloud αποτέλεσε την εφαρμογή με την οποία φτιάξαμε το τελικό προϊόν. 

Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνήσαμε μέσω email και μηνυμάτων. Ανταλλάξαμε απόψεις στο  teacher bulletin και στο 

project journal αλλά και μηνύματα μέσα από την πλατφόρμα twinspace και στον λογαριασμό της κλειστής ομάδας 

στο Facebook. Τέλος επικοινωνήσαμε αρκετά μέσω Skype και google docs. 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  

Οι έλληνες μαθητές εκτός από τα logo του καναλιού έφτιαξαν 2 διαφημίσεις, 2 ντοκιμαντέρ, 1 εκπομπή, 1 δελτίο 

ειδήσεων, 1 αστυνομική σειρά και 1 animation. Επίσης, για το μουσικό πρόγραμμα τραγούδησαν 3 αγγλικά, 1 ιταλικό 

και 1 ελληνικό τραγούδι. Όλα τα έργα τους απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια τόσο από τους μαθητές όσο και από τους 

καθηγητές των άλλων χωρών. 

 
 
 
 
 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

168 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα 1:  Στιγμιότυπο από πολιτικό ρεπορτάζ 
 
 
 
 

 

 

 

 

Σχήμα 2: To animation που βασίζεται σε ένα έργο του Σαίξπηρ και το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο λίνκ: 
https://www.youtube.com/watch?v=O58vtNhLRFE 
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Σχήμα 3: Στιγμιότυπα από την αστυνομική σειρά που έγραψαν και σκηνοθέτησαν οι μαθητές της Ε΄τάξης 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 4: Ένα από τα λογότυπα που δημιούργησαν οι μαθητές τη φετινή σχολική χρονιά για  το πρόγραμμα Erasmus 
KA229 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

Η επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών ήταν τακτική ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε βήμα η σωστή εκτέλεση των 

εργασιών και έγινε μέσω Skype, μέσω ανταλλαγής email, μηνυμάτων στο teacher bulletin και στο project journal, 

μηνυμάτων μέσα από την πλατφόρμα twinspace αλλά και μέσω messenger. Σε όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεργασία 

και συνεννόηση ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης της κάθε εργασίας ή και για τυχόν διορθώσεις 

στο τρόπο διεξαγωγής του έργου. 

Oι μαθητές μου επικοινώνησαν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των άλλων σχολείων τόσο με σύγχρονα 

όσο και ασύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Η ασύγχρονη επικοινωνία έλαβε χώρα ως εξής: Αρχικά, οι μαθητές μέσω των 

βίντεο που δημιούργησαν παρουσίασαν το σχολείο τους και τη χώρα τους κ. α.. Στη συνέχεια δημιούργησαν τα 

βίντεο για το κανάλι  (διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων κ. α). Τα βίντεο μετά την ανάρτησή τους στο homepage του 
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twinspace σχολιάζονταν τόσο από τους μαθητές όσο από τους εκπαιδευτικούς, οδηγώντας σε μια ασύγχρονη 

συζήτηση με τη μορφή comments που περιλάμβανε την γνώμη των συμμετεχόντων για το αποτέλεσμα καθώς και την 

ανταλλαγή ιδεών για τη βελτίωση των βίντεο. 

Η σύγχρονη επικοινωνία γινόταν μέσω Skype. Εγώ επικοινώνησα με 3 καθηγήτριες μέσω Skype προκειμένου να 

συνεννοηθούμε για διάφορες πτυχές του έργου αλλά και για την αίτηση Εrasmus Ka229 την οποία φτιάχναμε 

συνεργατικά καθώς είχαμε σκοπό την επέκταση και την εξέλιξη του έργου.  Η άμεση συνεργασία μας  οδήγησε  και 

στην online συνάντηση των μαθητών μας μέσω Skype. Oι μαθητές ενθουσιάστηκαν καθώς είχαν την ευκαιρία να 

απευθυνθούν άμεσα στους άλλους μαθητές, να τους κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο που έφτιαξαν αλλά και 

να τραγουδήσουν το τραγούδι που είχαν  διαλέξει για το μουσικό πρόγραμμα του καναλιού. Στο παρακάτω λίνκ 

φαίνεται ένα μικρό απόσπασμα  από την συνομιλία μας με την Ρουμανία στην οποία μεταξύ άλλων απολαύσαμε τη 

μουσική τους επιλογή: https://www.youtube.com/watch?v=Vf1OIug7pek 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Η παιδαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική. Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν 

προς διευκόλυνση αυτής της προσέγγισης. Με βάση το άρθρο των New York Times με τίτλο «Αν τα παιδιά σας είναι 

ξύπνια, το πιο πιθανό είναι ότι είναι online» (Lewin, 2010)  είναι εντυπωσιακό το πόσο χρόνο σπαταλούν τα παιδιά 

από πολύ μικρή ηλικία στις νέες τεχνολογίες. Το άρθρο αυτό βασίζεται σε μια έρευνα που έγινε σε παιδιά ηλικίας 

οκτώ έως δεκαοκτώ ετών. Επομένως είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς πως αυτά τα μέσα με τα οποία ασχολούνται 

τόσο πολύ οι μαθητές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην διδασκαλία. Υπάρχουν εκπαιδευτικά παιχνίδια στα 

αγγλικά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε δύο και τριών χρονών παιδιά να ακουμπήσουν ένα ζωάκι και να 

ακούσουν τον ήχο που κάνει καθώς και το πως λέγεται στα αγγλικά. Oι μαθητές πρέπει να μπορούν να θέτουν 

ερωτήσεις, να δουλεύουν αυτόνομα αλλά και συνεργατικά. Οι νέες τεχνολογίες είναι πια μέρος της ζωής μας. Τα 

μαθησιακά περιβάλλοντα εξελίσσονται διαρκώς και η τεχνολογία προσφέρει νέες μαθησιακές εμπειρίες (Niemi et al., 

2014).  

Επίσης, η δημιουργία και η αφήγηση ιστοριών αποτέλεσε βασικό μέρος του έργου. Για παράδειγμα, οι μαθητές 

δημιούργησαν και αφηγήθηκαν τη δική τους αστυνομική ιστορία. Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

εργαλείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τις προφορικές και βελτιώνει τις 

γραπτές ικανότητες λόγου των εκπαιδευομένων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και 

σύνθεσης πληροφοριών (Gersie,1992). Μέσω της αφήγησης, οι ιστορίες και τα γεγονότα μεταδίδονται στους 
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μαθητές, αποδίδοντας αποτελεσματικά την πλοκή και το νόημα της ιστορίας, υποστηρίζοντας την απόκτηση της 

πραγματικής γνώσης.  

Για τους Rodrigues & Bidarra (2014), η αφήγηση μιας ιστορίας θεωρείται μια έμφυτη δραστηριότητα και αποτελεί 

ένα βασικό στοιχείο της ανθρώπινης επικοινωνίας το οποίο ενισχύει την εξέλιξη των ατόμων και υπονοεί μια 

αίσθηση πολιτισμικής ταυτότητας. Συνοψίζοντας, αν η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος να «μεταμορφωθεί η ψυχή» 

αλλά ακόμα και αν δεν είναι, οι ιστορίες αφήνουν τις ψυχές να μιλήσουν και τις μεταμορφώνουν. Οι άνθρωποι 

πρέπει να λένε ιστορίες επειδή έτσι ενισχύουν αυτό που πραγματικά είναι (Kalogeras, 2013a, 2013b). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

Η μεγαλύτερη επιτυχία του έργου ήταν ότι οι μαθητές μου κοινωνικοποιήθηκαν (ακόμα και οι πιο ντροπαλοί), 

έκαναν φίλους, συνεργάστηκαν αρμονικά, διασκέδασαν, απόλαυσαν το μάθημα των αγγλικών, βελτίωσαν τις 

ικανότητές τους στην αγγλική γλώσσα με βιωματικό τρόπο και οργάνωσαν οι ίδιοι τη διαδικασία μάθησης. 

Αυτονομήθηκαν και ένιωσαν υπεύθυνοι για το έργο που παράγουν. Χαρακτηριστικά, ένα από τα σχόλιά τους ήταν  

‘Κυρία, φέτος ήταν σαν να μη κάναμε μάθημα’. Αυτό δείχνει ότι με είδαν σαν συνεργάτη τους, ότι δεν ένιωσαν όπως 

νιώθουν στη παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Επίσης,  εγώ από τη μεριά μου ανακάλυψα ταλέντα των παιδιών που 

τα είχα 3 χρόνια τώρα και ούτε καν τα φανταζόμουν.  Ένιωσα ότι ο ρόλος μου περιορίστηκε καθώς οι μαθητές μου 

αυτονομήθηκαν αρκετά και αυτό έκανε πιο εύκολο το έργο μου. Ο σκοπός μας επετεύχθη! 

H ευρωπαϊκή συνεργασία e-twinning είχε θετικό αντίκτυπο συνολικά στη σχολική κοινότητα. Πρώτα απ’ όλα, και εγώ 

αλλά και οι μαθητές μου αναπτύξαμε φιλίες με άλλους Ευρωπαίους πολίτες.  Το όφελος για τους μαθητές είναι 

επίσης πολλαπλό καθώς  μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με μαθητές απ’ όλη την Ευρώπη ,και όχι 

μόνο, όπως και να τους αποδέχονται παρά τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους. 

Οι μαθητές δέχτηκαν με ενθουσιασμό το πρόγραμμα καθώς ήταν κάτι διαφορετικό από την παραδοσιακή μορφή 

μάθησης. Ακόμα και μαθητές με δυσκολίες συνεισέφεραν σε άλλους τομείς όπως η ζωγραφική. Ο ενθουσιασμός 

τους προκάλεσε και το ενδιαφέρον των υπόλοιπων μαθητών ο οποίος ενισχυόταν με τις αναρτήσεις στον πίνακα 

ανακοινώσεων του etwinning εργασιών των μαθητών. Επίσης, όλο το σχολείο γνώρισε το έργο μας όταν 

ενημερώθηκαν για την δράση μας σε μας σε πρωινή συγκέντρωση και με την απονομή συγχαρητηρίων τίτλων για την 

συμμετοχή τους.   
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Τέλος, η εξέλιξη του έργου σε Erasmus πρόγραμμα συνεπάγεται τη βελτίωση του καθώς και τη διάχυση του στις 

χώρες που δεν συμμετείχαν σε αυτό, δηλαδή στη Πορτογαλία και τη Λετονία. Επίσης, θα ενημερωθούν για αυτό τα 

όμορα σχολεία και η τοπική κοινωνία και θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στη σχολική ιστοσελίδα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκπαιδευτικούς κα. Loredana Popa από την Ρουμανία (Scoala Gimnaziala nr.17) και την 

κα. Μeltem Akol από την Τουρκία (Denizli Basma Sanayi Ortaokulu)   καθώς και το σύλλογο διδασκόντων του 7ου 

δημοτικού σχολείου Αλίμου  που αγκάλιασε το πρόγραμμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τη Δ/ντρια του σχολείου κα 

Καραγιάννη Παναγιώτα χωρίς την στήριξη της οποίας θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση του προγράμματος. 
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Πολιτιστική Κληρονομιά και eTwinning:  

“Lion Hunt @ the Museum”  

Ζαχαρία Μαρίνα1 Γιάγκογλου Δήμητρα2 Ευαγγελοπούλου Αριάδη3 Ζησοπούλου Αθηνά4 Μηχαλάρου 
Κυριακή5 Παπαδοπούλου Ελένη6 Παπουτσάκη Καλλιόπη7 Σαμουτιάν Μαργαρίτα8 Σπίτσα Αικατερίνη9 

Σταθούλη Μαρία10 Τζήμα Αγορίτσα11 Τσιάντα Ανδρομάχη12 
 

1Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Όσσας 

zmarina79@yahoo.gr 
2Νηπιαγωγός, 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας 

dimgiag@gmail.com   

 3Νηπιαγωγός, 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών 

xelonitsa1@gmail.com 
4Νηπιαγωγός, 4ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας 

atzisop@yahoo.gr 
5Νηπιαγωγός, 2ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών 

kiriakimirou@gmail.com 
6Νηπιαγωγός, 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών 

Epapnik@yahoo.gr 
7Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Κεντρίου Ιεράπετρας 

popi.papoutsaki@gmail.com  
8Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου 

marg_sam@yahoo.gr 
9Νηπιαγωγός, 5ο Νηπιαγωγείο Αγλατζιάς Κύπρος 

spitsakaterina@hotmail.com  
10Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Χαιρώνειας 

maistathouli@yahoo.gr 
11Νηπιαγωγός, 12ο Νηπιαγωγείο Βέροια 

agtzima@gmail.com 
12Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Κεντρίου Ιεράπετρας 

ma.ni1984@hotmail.com  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προσφέρει πλήθος εκπαιδευτικών και συμμετοχικών ευκαιριών στους μαθητές, 

καθώς η ερμηνεία κληρονομιάς ενδείκνυται για έργα eTwinning, ως μη τυπική μαθησιακή προσέγγιση. Κατά τη 
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διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019 υλοποιήθηκε το πολιτιστικό έργο: «Lion hunt @ the museum: Art, History 

and Technology», στο οποίο συμμετείχαν 24 εκπαιδευτικοί και 347 μαθητές από 14 ελληνικά και ευρωπαϊκά σχολεία 

και συγκεκριμένα από Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβακία  και Βουλγαρία. Βασικός σκοπός του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση 

των παιδιών σε σχέση με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Συμμετέχοντας σε διάφορες βιωματικές δραστηριότητες, 

μαθητές και εκπαιδευτικοί  αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες και διάφορα εργαλεία συμβατά με την πλατφόρμα 

twinspace. Πραγματοποίησαν παράλληλες ομαδοσυνεργατικές δράσεις όπως επισκέψεις σε μουσεία, έγιναν 

αρχαιολόγοι, ανακάλυψαν αστερισμούς, συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις και ηχογράφησαν συνεργατικά 

ραδιοφωνική εκπομπή. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε θετικό πρόσημο στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη 

διαφύλαξη του πολιτισμού  και στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μουσειακή εκπαίδευση, eTwinning, πολιτιστική κληρονομιά 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η εκπαιδευτική κοινότητα αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και καλλιέργειας πολιτισμού στο σχολείο. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων είναι ένα σπουδαίο κομμάτι στην πολιτική προσέγγισης μεταξύ 

μουσείου και σχολείου και μπορούν να προσφέρουν στην αναπαράσταση του παρελθόντος «εκπαιδεύοντας» τον 

μαθητή στην κριτική θεώρηση των παρεχόμενων πληροφοριών, ώστε να μπορέσει συνδέσει το παρόν με το 

παρελθόν και το μέλλον (Μπούνια και Νικονάνου, 2008). Μέσω της σύγκρισης μπορούν οι μαθητές να αντιληφθούν 

το νόημα ερμηνευτικών ιστοριών για γεγονότα του παρελθόντος, να συνδέουν την πολιτιστική κληρονομιά με τις 

δικές τους εμπειρίες ζωής και να αναπτύσσουν την ικανότητα ενσυναίσθησης.   

Το eTwinning μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο καθώς, κατά την εκπόνηση πολιτιστικών έργων, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν ιδέες, να γνωρίσουν αξίες και 

πεποιθήσεις ενώ μιλούν για αυτές των προγόνων τους. Οι μαθητές έχουν το προνόμιο να έρθουν σε επαφή με 

διαφορετικούς πολιτισμούς και να καταστούν δεκτικοί απέναντι στην κληρονομιά των άλλων μέσω της συμμετοχής 

τους σε συνθετικές εργασίες. Μέσω κοινών δράσεων οικοδομούν γνώσεις με βάση τις ατομικές τους δεξιότητες, που 

σχετίζονται με τη διαμόρφωση του κοινού πολιτιστικού μας μέλλοντος.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες 

και στάσεις, αλλά ταυτόχρονα να τους βοηθήσει να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες (Papadakis, 2016). Τις 
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τελευταίες δεκαετίες, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει επηρεάσει πολλούς τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας (ιατρική, έρευνα, επιχειρηματικότητα κ.ά.), τροποποιώντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες της 

κοινωνίας. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα ακόμα πεδίο, το οποίο έχει επηρεαστεί από αυτές τις αλλαγές, 

αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν η πληροφόρηση, η επικοινωνία και η ενσωμάτωση των 

νέων τεχνολογιών στην τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι σύγχρονες παιδαγωγικές δράσεις βασίζονται στη χρήση των ΤΠΕ 

(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητα των εμπλεκόμενων και 

προωθώντας την καινοτομία (Ellison, 2009). Νέες έρευνες αναδεικνύουν ότι το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα 

βελτιώνεται, ενώ παράλληλα οι μαθητές είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την ένταξή τους στην κοινωνία 

(δεξιότητες συνεργασίας, διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων) (Τζιμογιάννης, 2002; Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 

2015). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη συμβολή της πληροφόρησης και της επικοινωνίας στην ανάπτυξη 

καινοτόμων ιδεών, αλλά και στην προσπάθειά της να προωθήσει τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη, 

δημιούργησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε το 2005 και είχε ως σκοπό 

την προαγωγή της συνεργασίας της διαδικτυακής κοινότητας ευρωπαϊκών σχολείων. Κύριοι στόχοι αποτέλεσαν η 

διευκόλυνση της επικοινωνίας, η ανταλλαγή ιδεών και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων 

(Vuorikari et al., 2011; Papadakis, 2016). Με αυτό τον τρόπο, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στόχευσε στην προώθηση 

καινοτόμων τρόπων χρήσης των ΤΠΕ και ενθάρρυνε τις «σχολικές αδελφοποιήσεις» (ηλεκτρονική συνεργασία μεταξύ 

σχολείων) (Galvin et al., 2006).  

Τη συνεργασία και επικοινωνία των σχολείων υποστηρίζουν οι υπηρεσίες web 2.00, οι οποίες αποτελούν βοηθητικά 

προγράμματα και εργαλεία τεχνολογίας που επικεντρώνονται στη δημιουργία συνεργατικών περιεχομένων, στην 

ανταλλαγή πολυμέσων,  στην κατασκευή ιστότοπων, στην ανοιχτή επικοινωνία κ.ά., εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις 

(Paily, 2013). Τα νέα περιβάλλοντα εργασίας ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε συνεργασίας και δημιουργούν ένα 

ελκυστικό πλαίσιο ανταλλαγής ιδεών ή παρουσίασης των αποτελεσμάτων της συνεργασίας (Kalogiannakis & 

Papadakis, 2008; Moyle, 2010). Με αυτό τον τρόπο η μάθηση αποτελεί μια ενεργή διαδικασία (Woo and Reeves, 

2007). 

Επιπρόσθετα, ένας ακόμα στόχος των συνεργασιών στο eTwinning είναι η πολιτισμική ευαισθητοποίηση των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για την κουλτούρα τους, 

να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να αναγνωρίσουν στοιχεία άλλων πολιτισμών, να αποκτήσουν ανοχή στο 

διαφορετικό και να παρατηρήσουν ομοιότητες (Papadakis, 2016). Έτσι, η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης 
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συνεισφέρει στο σχηματισμό ευρωπαϊκής ταυτότητας αναπτύσσοντας αισθήματα σεβασμού, εκτίμησης, 

αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης και ενότητας (Ιωαννίδου & Χαλέμη, 2016). 

Ταυτόχρονα, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους των Καινοτόμων 

Προγραμμάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα των σχολικών δραστηριοτήτων που εστιάζουν τα πολιτιστικά 

προγράμματα και η μουσειακή αγωγή (Σπυροπούλου et al., 2010). Σημαντικό στοιχείο των δράσεων αποτελούν 

συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλλουν στην κατανόηση της 

ιστορίας και του πολιτισμού. Χαρακτηριστικά των αντικειμένων αυτών είναι: α) η παραστατικότητα, αφού μπορούν 

να λειτουργήσουν εποπτικά και να εμψυχώσουν μια δράση, β) η αυθεντικότητα, επειδή αποτελούν «μάρτυρες» 

ιστορικής σημασίας, γ) το περιεχόμενο, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να περιγραφεί η ιστορία τους με διαφορετικό 

τρόπο ενισχύοντας την παρατηρητικότητα, την περιγραφή, τη διατύπωση υποθέσεων κλπ., δ) η ιστορικότητα, η 

οποία αποτελεί τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν και ε) η ευρύτητα των εκπαιδευτικών στόχων που 

μπορούν να καλύψουν μέσα από την επεξεργασία τους. Το αποτέλεσμα των δράσεων εστιάζει στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας, του σεβασμού και της διατήρησης - προστασίας των 

αντικειμένων αυτών ως φορείς πολιτισμού (Νάκου, 2002; Νικονάνου, 2005).  

Η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία αποτελούν την πιο κατάλληλη περίοδο για τη διαμόρφωση αντιλήψεων και 

στάσεων, οι οποίες θα ακολουθήσουν τους μαθητές και στην ενήλικη ζωή τους (Τσουκαλά & Καζαζάκη, 2017). Για το 

λόγο αυτό, οι δράσεις που επικεντρώνονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα οφείλουν να συμβαδίζουν με τις ικανότητες 

και τις αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών (Ιωαννίδου, 2017). Οι σχεδιασμένες δραστηριότητες εστιάζουν στην 

προαγωγή της ανακάλυψης, της διερεύνησης, της έρευνας, της αναζήτησης, της παρατηρητικότητας, της 

αξιολόγησης πληροφοριών, της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες στοχεύουν στην ενεργητική 

εμπλοκή των μαθητών. 

Συνοψίζοντας, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία της 

πλατφόρμας του eTwinning, η οποία προσφέρει με την υποστήριξη των εργαλείων web 2.00, ένα περιβάλλον 

κατάλληλο για την επεξεργασία συνεργατικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πολιτιστική ευαισθητοποίηση 

των εμπλεκόμενων, αξιοποιώντας τις ικανότητες και δυνατότητες των μαθητών κάθε ηλικιακής ομάδας. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο δημιουργήθηκε το έργο Lion hunt @ the museum που υλοποιήθηκε κατά 

τη σχολική χρονιά 2018-2019 και στο οποίο συμμετείχαν και συνεργάστηκαν 14 σχολεία από Ελλάδα, Κύπρο, 

Σλοβακία και Βουλγαρία.  

Ο ήρωας του έργου, ο Λέανδρος, είναι ένα άγαλμα λιονταριού που ζει σε ένα μουσείο και θέλει να μάθει πως 

έφτασε εκεί. Το μόνο στοιχείο που έχει είναι μία παλιά φωτογραφία ανασκαφής. Κάθε μήνα, αναθέτει μια αποστολή 

στα παιδιά για να μάθει περισσότερα για τα αγάλματα και την ιστορία τους μέσα στους αιώνες.  

Στόχοι του έργου ήταν τα παιδιά με τη βοήθεια εργαλείων ΤΠΕ να διερευνήσουν τα αρχαιολογικά επιτεύγματα των 

διαφόρων πολιτισμών, να γίνουν τα ίδια αρχαιολόγοι, να κάνουν ανασκαφές και να γνωρίσουν τις πολιτιστικές 

απεικονίσεις των λιονταριών στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, να διερευνήσουν τα Μουσεία, να αποκτήσουν μουσειακή 

συνείδηση και να ενισχύσουν την εθνική τους ταυτότητα. Παράλληλα, να γνωρίσουν μύθους, να μάθουν για τους 

αστερισμούς, να πειραματιστούν και να σχεδιάσουν τους δικούς τους πρωτότυπους αστερισμούς, να δουλέψουν 

ομαδοσυνεργατικά τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα άλλα Νηπιαγωγεία αλλά και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που 

συμβάλλουν στον οπτικό αλφαβητισμό όπως η παρατήρηση, η σύγκριση και η αναγνώριση υλικών. Το έργο Lion 

Hunt @ the Museum έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πολυεπίπεδη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 

τους μαθητές και μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν σύμφωνες με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003) που αναφέρει ως κύριο σκοπό του νηπιαγωγείου την 

σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσα από δραστηριότητες επικοινωνιακού και 

συνεργατικού χαρακτήρα.  

Αξιοποιήθηκαν ποικίλες μορφές διδασκαλίας και μάθησης όπως η ανακαλυπτική  μάθηση, η διαθεματική 

προσέγγιση, η διαφοροποιημένη μάθηση, η κριτική διδασκαλία  και κάθε φορά επιλέγονταν  οι μέθοδοι που 

συνέβαλαν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.  Εφαρμόστηκε η μαθητοκεντρική και συνεργατική 

προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης (Johnson & Johnson, 1999).  Κατά τη διάρκεια του έργου τα παιδιά 

ενθαρρύνονταν να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους στο πλαίσιο της 

παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Μέσα από την εφαρμογή του διδακτικού μοντέλου της επίλυσης προβλημάτων, τα 
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παιδιά αναζητούσαν, κατανοούσαν και εφάρμοζαν τη «χρήσιμη γνώση» καθώς εμπλεκόταν σε προβλήματα 

σύμφωνα με τους δικούς τους τρόπους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα συνδέανε την εργασία τους με 

τον πραγματικό κόσμο και ευαισθητοποιούνταν ως μέλη του κοινωνικού συνόλου. Επίσης οι δραστηριότητες ήταν 

βασισμένες στη βιωματική μάθηση και στο σημαντικό ρόλο της εμπειρίας στην εκπαίδευση, το είδος και την 

επίδρασή της (Dewey, 1980). 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   
Στην αρχή της σχολική χρονιάς σε όλες τις τάξεις των νηπιαγωγείων παρουσιάστηκε ο Λέανδρος, η μασκότ του 

προγράμματος, ένα λιοντάρι που ζούσε στο μουσείο και ένοιωθε μοναξιά. Κάθε μήνα ανέθετε μια αποστολή στα 

παιδιά για να συγκεντρώσει πληροφορίες και να μάθει περισσότερα για τα αγάλματα και την ιστορία τους, καθώς 

και για τα μουσεία και τα εκθέματά τους. Η καταγραφή των πρότερων γνώσεων των παιδιών για τα μουσεία έγινε με 

τη χρήση ατομικών ερωτηματολογίων και πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες εικαστικές, γλωσσικές και 

μαθηματικές για να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα τη μασκότ του προγράμματος.  

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κάθε σχολείο δημιούργησε μία παρουσίαση του σχολείου και του τόπου του προκειμένου να γνωριστούν οι εταίροι 

μεταξύ τους. Στη συνέχεια τα παιδιά όλων των σχολείων κλήθηκαν να βρουν πληροφορίες για το λιοντάρι τους και να 

τις καταγράψουν σε ψηφιακό βιβλίο στην εφαρμογή  story jumper (Σχ. 1). 

 

Σχήμα1: Συνεργατικό βιβλίο 

Το κάθε σχολείο υιοθέτησε ένα άγαλμα λιοντάρι από την πατρίδα του.  Επίσης, το κάθε σχολείο κλήθηκε να 

δημιουργήσει ένα βίντεο παρουσίασης του λιονταριού που είχε υιοθετήσει και να το ανεβάσει στην πλατφόρμα 

ώστε να μπορέσουν να το δουν και οι άλλο εταίροι και έτσι να γνωρίσουν όλα τα παιδιά την ιστορία όλων των 
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λιονταριών του προγράμματος. Οι εντυπώσεις των παιδιών για κάθε λιοντάρι καταγράφηκαν σε ατομικά φύλλα 

εργασίας. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εταίρους του προγράμματος μέσω 

τηλεδιασκέψεων και να ανταλλάξουν πληροφορίες και γρίφους για τα λιοντάρια τους, ώστε στη συνέχεια να 

ψηφίσουν και να αναδείξουν τον βασιλιά των λιονταριών σε διαδικτυακή ψηφοφορία. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε 

διαδικτυακός χάρτης των μνημείων στο genially στον οποίο είχαν πρόσβαση όλα τα σχολεία για να εντοπίζουν τη 

γεωγραφική θέση των μνημείων των λιονταριών. 

Όλα τα νήπια  επισκέφτηκαν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, όπου βρίσκονταν τα λιοντάρια τους, για 

να τα δουν από κοντά και να ανακαλύψουν τους θησαυρούς των μουσείων. Οι επισκέψεις στα μουσεία αποτέλεσαν 

το έναυσμα ώστε  να γίνουν αρχαιολόγοι, να πραγματοποιήσουν ανασκαφές στις αυλές των σχολείων τους, να 

εξοικειωθούν με την επιστήμη της αρχαιολογίας, να φτιάξουν το δικό τους μουσείο, να εκθέσουν τα ευρήματα τους 

και να μάθουν τους κανόνες επίσκεψης σε μουσεία (Σχ. 2).  

 

Σχήμα 2: Ανασκαφές και γωνιά Μουσείου 

Πολλές από τις δραστηριότητες του προγράμματος υλοποιήθηκαν στα πλαίσια Παγκόσμιων Ημερών, γιορτών και 

διαγωνισμών. Την Παγκόσμια Ημέρα ζώων (4 Οκτωβρίου) κάθε νηπιαγωγείο έφτιαξε μία ομαδική αφίσα για τα 

όνειρα των λιονταριών. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και η περιπέτεια των αγαλμάτων του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να πειραματιστούν και να 

προσπαθήσουν να βρουν τρόπους προστασίας ευθραύστων αντικειμένων σε επικίνδυνες συνθήκες. Τα Χριστούγεννα 

τα νηπιαγωγεία αντάλλαξαν αγγεία  που έφτιαξαν τα παιδιά επηρεασμένα από τις επισκέψεις τους στα μουσεία.  

Για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου)  δημιούργησαν μία συνεργατική αφίσα (Σχ. 3) με τους κανόνες του 

μουσείου και ένα τραγούδι, τα οποία κοινοποίησαν  στα κοινωνικά δίκτυα και στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Παιδείας. Επίσης   δημιουργήθηκε συνεργατικά ένα ψηφιακό αλφαβητάρι των μουσείων χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή  Canva. 
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Σχήμα 3: Συνεργατική αφίσα 

Τα νήπια του προγράμματος με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους συμμετείχαν και στην Code Week 2018 με μια 

δραστηριότητα κωδικοποίησης και αποκρυπτογράφησης γρίφων που βοηθούσαν τη μασκότ του προγράμματος να 

φτάσει στο μουσείο όπου εκθέτονταν το λιοντάρι που παρατηρούσαν. Το κάθε σχολείο έπρεπε να δημιουργήσει τον 

δικό του κώδικα τον οποίο αναρτούσε στην πλατφόρμα, και οι υπόλοιποι εταίροι καλούνταν να τον λύσουν. Τα 

παιδιά των σχολείων κλήθηκαν να επιλύσουν τους κώδικες με τη βοήθεια του Beebot (Σχ. 4).  

 

Σχήμα 4: Συμμετοχή στην Εβδομάδα Κώδικα - Code Week 2018  

Αποκορύφωμα των συνεργατικών μας δράσεων αποτελεί η συμμετοχή τριών εκ των δέκα ελληνικών νηπιαγωγείων 

του έργου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO, στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Μια 

βόλτα στην πόλη μου». Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγήσουν τον Λέανδρο στα μνημεία της πόλης τους με τη 

βοήθεια του Beebot (Σχ 5).  
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Σχήμα 5: Διαγωνισμός WRO Hellas: Μια βόλτα στην πόλη μου 

Παραμονές Χριστουγέννων μετά από κλήρωση που έγινε στο classtools.net δημιουργήθηκαν  διασχολικές ομάδες και 

διαδικτυακή έκθεση αγγείων. Τα σχολεία της κάθε ομάδας έστειλαν και έλαβαν αγγεία που δημιούργησαν τα παιδιά  

στην τάξη τους καθώς και ευχές για το νέο έτος. 

Παράλληλα καθ’ όλη τη χρόνιά τα παιδιά ανακάλυψαν λιοντάρια τόσο μέσα από τους  μύθους του Αισώπου, τους 

οποίους εικονογράφησαν, όσο και σε σύγχρονα παραμύθια. Σε συνεργατικό έγγραφο που μεταφορτώθηκε στην 

πλατφόρμα του twinspace, τα παιδιά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό επέλεξαν έναν μύθο με λιοντάρι για να 

επεξεργαστούν στην τάξη τους. Αφού μελέτησαν τον μύθο,  δημιούργησαν βίντεο, εικονογραφημένες ιστορίες και 

ηχοϊστορίες τα οποία αποτέλεσαν ένα αποθετήριο με μύθους. 

Ο αστερισμός του λιονταριού έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούν με τους αστερισμούς και να τους πλαισιώσουν με 

πολλές δραστηριότητες. Ανακάλυψαν τον αστερισμό του Λέανδρου, αναζήτησαν πληροφορίες και τις κοινοποίησαν 

στους εταίρους και δημιούργησαν τους δικούς τους αστερισμούς χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά (Σχ. 6). Αναζήτησαν 

λιοντάρια σε αρχαία αγγεία και νομίσματα, γνώρισαν τους Άθλους του Ηρακλή και επισκέφτηκαν το Πάρκο του 

Ηρακλή στη ΔΕΘ προκειμένου να δουν από κοντά το λιοντάρι της Νεμέας.  

    

Σχήμα 6: Αστερισμοί με διάφορα υλικά 
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   Για την ανάδειξη του βασιλιά των λιονταριών,  τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα σχετικά 

video και στη συνέχεια να αποτυπώσουν την ψήφο τους στο χαρτί. Η επιλογή τους καταγράφτηκε με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικής δημοσκόπησης και έτσι αναδείχτηκε το επικρατέστερο λιοντάρι. 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Τα νήπια δημιούργησαν μια συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio όπου το κάθε σχολείο 

παρουσίαζε το λιοντάρι του και έτσι κοινοποίησαν το έργο τους στην ευρύτερη μαθητική και οικογενειακή κοινότητα 

(Σχ. 7).  

 

Σχήμα 7: Συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή στο ESR 

Τέλος εκπαιδευτικοί και μαθητές αποτύπωσαν τις γνώσεις που απέκτησαν και τις εντυπώσεις τους, κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος, σε ατομικά ερωτηματολόγια. 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα των συνεργατικών δράσεων που υλοποιήθηκαν με ποικίλα εναλλακτικά 

περιβάλλοντα μάθησης, εφαρμογές και εργαλεία web2.0. Επίσης, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν τα παιδιά στην αρχή και το τέλος του έργου. 

Η συνεργατική προσέγγιση και η εργασία μέσω διασχολικών ομάδων συνέβαλε στην ενδυνάμωση των σχέσεων και 

ενίσχυσε τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές μπόρεσαν να   διερευνήσουν αρχαιολογικά επιτεύγματα  διαφόρων 

πολιτισμών, να γνωρίσουν πολιτιστικές απεικονίσεις  λιονταριών στην Ευρώπη και να αποκτήσουν μουσειακή 

συνείδηση. 
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Το έργο Lion Hunt @ the Museum έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί πολυεπίπεδη  συνεργασία ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί μέσω της πλατφόρμας του E-

Twinning και μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντάλλασαν ιδέες, μεθόδους, πρακτικές προκειμένου  να δημιουργήσουν 

συνθήκες δημιουργικής, συνεργατικής μάθησης. Μεταξύ τους υπήρχε άψογη συνεργασία, συνεννόηση και 

αλληλοσυμπλήρωση.  Αναλαμβάνοντας καθοδηγητικό, υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο έδωσαν την 

ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες και  μέσα από 

ομαδικές εργασίες να αλληλεπιδράσουν και να αναπτύξουν κοινωνικές και τεχνολογικές δεξιότητες και  να 

αποκτήσουν γνώσεις. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και 

άλλων περιοχών. Πειραματίστηκαν σε δραστηριότητες STEM και ρομποτικής, έγιναν μικροί εξερευνητές, γνώρισαν 

παιδιά άλλων σχολείων και επικοινώνησαν μαζί τους με διάφορους τρόπους, δημιούργησαν ψηφιακό υλικό και 

πολυτροπικά κείμενα. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με τους γονείς και με φορείς της τοπικής 

κοινωνίας όπως Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσεία. 

Για την αξιολόγηση του έργου δόθηκαν στα παιδιά ερωτηματολόγια πρότερων γνώσεων και τελικής αξιολόγησης 

καθώς και στους εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του έργου. 

Όλο το παραγόμενο υλικό αναρτήθηκε στη σελίδα E-Twinning/ Twinspace. Το έργο έγινε γνωστό στην ευρύτερη 

κοινωνία μέσα από αναρτήσεις των ψηφιακών έργων που δημιούργησαν τα παιδιά  στο Υoutube, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και την παρουσίαση σε σεμινάριο με τίτλο «Γιορτή για την Ευρώπη 2019» στα Γιαννιτσά. Τέλος 

στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς τα παιδιά παρουσίασαν το πρόγραμμα στους γονείς στα πλαίσια της 

αποχαιρετιστήριας γιορτής. Εξέχουσα θέση κατέχει η συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή «Λιοντάρια στον αέρα» 

που εξέπεμπε στο διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο European School Radio. 

Υλοποιήθηκαν πάνω από 15 δραστηριότητες στις οποίες όλοι οι συμμετέχοντες επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν και 

αλληλεπίδρασαν παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό. Δημιουργήθηκαν συνεργατικά βιβλία, αφίσες, βίντεο, 

δραστηριότητες STEAM, λεξικό, ραδιοφωνική εκπομπή τα οποία παρουσιάζονται με συνδέσμους στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 1). 

 Δραστηριότητα- προϊόν Σύνδεσμος 
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1 Παρουσίαση Συνεργατών https://padlet.com/zmarina79/u7rex4jxrxgh 

2 Ηλεκτρονικό βιβλίο “Our lions” https://www.storyjumper.com/book/showframe/61895665/5b

fec8368385f#page/1 

3 Χάρτης λιονταριών https://view.genial.ly/5be8a2be4bb89053037a0cf7 

4 Εικονογραφημένοι μύθοι https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/474678 

5 Βίντεο λιονταριών https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/517497 

6 “Ο αστερισμός μας” και ψηφοφορία 

για την ονομασία του 

https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/495061 

7 Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων 

δώρων -αγγείων μεταξύ σχολείων 

https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/495044 

8 Δραστηριότητες STEAM https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/526703 

https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/445869 

9 Ανασκαφές https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/523157 

10 Παιχνίδια online https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/482051 

11 Λεξικό μουσείων (e-book) https://www.canva.com/design/DADZiIIZs5c/7y3TZCiALvlT4Yqv

O3z0gA/view?utm_content=DADZiIIZs5c&utm_campaign=desi

gnshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

12 Αφίσα κανόνων μουσείου https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/619478 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

185 

14 Βίντεο με κανόνες μουσείου https://www.youtube.com/watch?v=EKpV88-

5sq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0gqzoF60zU9Y2A2KSieskE

8-R1sHWjmr6ypflghS89eSiB2Ty3NFe8iDs 

15 Ραδιοφωνική εκπομπή https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/636951 

https://www.youtube.com/watch?v=9uXWzW3ulSw&feature=

youtu.be&fbclid=IwAR3pAV8Ki4x5ngRlElZiikEdmeRhUlpS6u6Fi

R3ZgzB7tK1HoTJ_dpq95Rw 

16 Προκλήσεις σχολείων https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/647031 

17 Συνεργατικό παιχνίδι beebot 

Code Week 

https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/448595 

18 Έρευνες  ανίχνευσης γνώσεων https://twinspace.etwinning.net/70164/pages/page/445921 

Πίνακας 1: Συνεργατικά Προϊόντα του έργου 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διερευνούσαν τις γνώσεις και αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τα 

μουσεία και τα οποία συμπλήρωσαν τα παιδιά στην αρχή και το τέλος του έργου, δείχνει την επίδραση στις γνώσεις 

και τις στάσεις των παιδιών. Ενδεικτικά, παρατηρούμε (Σχ. 8) ότι στην αρχή του έργου στην ερώτηση «Θα ήθελες να 

επισκεφτείς ένα αληθινό μουσείο» τα περισσότερα παιδιά (97,6 %) απάντησαν θετικά.   
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Σχήμα 8: Ενδεικτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου παιδιών 

Στο τέλος του έργου, στην ερώτηση «Τι σου άρεσε περισσότερο», επικράτησαν οι βιωματικές δραστηριότητες με 

πρώτη τις ανασκαφές που έγιναν στην τάξη από τα παιδιά για την εύρεση του λιονταριού και δεύτερη 

δημοφιλέστερη απάντηση τις επισκέψεις σε μουσεία (Σχ. 9). Η επεξεργασία και ανάλυση των συγκεκριμένων 

δεδομένων θα συνεχιστεί και τα αποτελέσματα της θα παρουσιαστούν εκτενέστερα στο μέλλον.  

 

Σχήμα 9: Ενδεικτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου παιδιών 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Όπως αναφέρει η Αγγελική Κουγιουρούκη, πρέσβειρα του eTwinning: «Η πολιτιστική κληρονομιά είναι σαν ένα 

δέντρο αενάως καρποφόρο· οι  ρίζες του πρέπει να είναι βαθιά στο χώμα, ο κορμός να μεταφέρει τους χυμούς της 

ζωής, τα κλαδιά να ατενίζουν το μέλλον. Οφείλουμε να διαφυλάσσουμε τα υλικά και άυλα στοιχεία της, έτσι ώστε να 

κατανοούμε τη διαφορετικότητά μας, να πλουτίζουμε από τη γνώση του παρελθόντος, να διαμορφώνουμε την 

ταυτότητά μας με σημαντικές αξίες ως άνθρωποι, κοινότητες, κοινωνίες και να τις μεταβιβάζουμε στις επόμενες 

γενιές. Το eTwinning μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο: κατά την εκπόνηση των έργων,  εκπαιδευτικοί και 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, αντιλαμβανόμενοι και σεβόμενοι την πολυμορφία και να 

συνεργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ανταλλάσσουν ιδέες, γνωρίζουν αξίες και πεποιθήσεις ενόσω 

μιλούν για αυτές των προγόνων τους, ενώ παράλληλα αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται, μαθαίνουν ο ένας από τον 

άλλον, οικοδομούν γνώσεις με βάση τις ατομικές τους δεξιότητες και αντιπροσωπεύσεις για τη διαμόρφωση του 

κοινού μας μέλλοντος» (Πατεράκη, 2018). 
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«Στόχος μας… ένα Ονειρεμένο Σχολείο» 
 

Παπουτσάκη Καλλιόπη 1 Ευαγγελοπούλου Αριάδη 2  Παπαδοπούλου Ελένη3  Ζησοπούλου Αθηνά 4 
Μιχαλάρου Κυριακή5 ΧατζηιωαννίδουΒασιλική6 Μπούκλα Ελένη7  Ζαχαρία Μαρίνα8  Σπίτσα 

Κατερίνα9  Τσιάντα Ανδρομάχη10   Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα11Καλαϊτζάκη Κατερίνα Ειρήνη 12   

Φλούδα Παρασκευή 13  Ζήση Ανθούλα 14 Σταθοπούλου Αμαλία 15 Αραβανή Βαρβάρα16 
 

1Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Κεντρί 

popi.papoutsaki@gmail.com 

2Νηπιαγωγός, 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών 

xelonitsa1@gmail.com 
3 Νηπιαγωγός, 29ο Νηπιαγωγείο Σερρών 

Epapnik@yahoo.gr 
4 Νηπιαγωγός, 4Ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας 

atzisop@yahoo.gr 
5Νηπιαγωγός, 2ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών 

kiriakimirou@gmail.com 
6 Νηπιαγωγός, M.ed “Επιστήμες της Αγωγής» 8ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης- Θεσσαλονίκη 

vasilikihatz11@gmail.com 
7 Νηπιαγωγός,1ο Νηπιαγωγείο Ορμύλιας 

mpouklaeleni@gmail.com 
8Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Όσσας 

zmarina79@yahoo.gr 
9 Νηπιαγωγός, 1o Νηπιαγωγείο Αγλατζιάς , Κύπρος 

spitsakaterina@gmail.com 
10 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Κεντρί 

ma.ni1984@hotmail.com 
11 Νηπιαγωγός, 6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 

dina.papageorgiou@gmail.com 
12 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Φέρμων 

kathykala@yahoo.gr 
13 Νηπιαγωγός, 6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 

evi.flouda@gmail.com 
14 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Νέα Λυκογιάννης Ημαθίας 

anthizi74@gmail.com 
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15 Νηπιαγωγός, 6ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 

amastath27@gmail.com 
16Νηπιαγωγός , M.Ed<<Επιστήμες της Αγωγής>>1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου 

viviaravani@yahoo.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο έργο μας «I can touch a cloud, I can dream my school” 15 νηπιαγωγεία από Ελλάδα και Κύπρο, συνεργάστηκαν και 

έμαθαν να βάζουν κοινούς στόχους, να καταστρώνουν σχέδια και να ονειρεύονται. Μαζί με τη μασκότ του έργου το 

συννεφάκι «Μπορώ» καλλιέργησαν μέσα από δράσεις την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσματικότητα. Τα 

παιδιά φαντάστηκαν και σχεδίασαν το σχολείο των ονείρων τους σε συνεργασία με φορείς  και τις οικογένειες τους.  

Έμαθαν να θέτουν στόχους και να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα για την πραγματοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί 

και μαθητές επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν χρησιμοποιώντας εργαλεία web2.0, συμμετείχαν σε έρευνες, 

συνεργατικές δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς, δημιούργησαν συνεργατικούς χάρτες, αφίσες, επιτραπέζιο 

παιχνίδι, παιχνιδοτράγουδο, ηλεκτρονικό λεύκωμα δράσεων κ.α.. Στη διαδικασία αξιολόγησης του έργου (φύλλα 

εργασίας, ηλεκτρονικές φόρμες, κ.ά.)  συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι (παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς). Η διάχυση 

του έργου πραγματοποιήθηκε σε κοινή και προσωπικές ιστοσελίδες εκπαιδευτικών, σε κανάλι στο YouTube, μέσω 

ηλεκτρονικών εφημερίδων και κοινοποιήσεων στα ΜΜΕ, παρουσιάσεις σε γονείς και ημερίδες Σ.Ε.Ε. και 

ολοκληρώθηκε με την αποστολή του λευκώματος στο υπουργείο Παιδείας. Στο λεύκωμα «Το Σχολείο που 

Ονειρεύομαι» τα παιδιά κατάφεραν εκφράσουν τα όνειρα τους με την ελπίδα να πραγματοποιηθούν. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, συνεργατική μάθηση, στόχοι 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το νέο ΑΠΣ του νηπιαγωγείου, ακολουθώντας τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, στηρίζεται στη βιωματική 

μάθηση, τη διαθεματική και διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, την επίλυση προβλημάτων. Επίκεντρο είναι το 

παιδί. Η μάθηση θεωρείται κοινωνική δραστηριότητα. Επομένως εξαιρετικά σημαντική σ' αυτήν την προοπτική, πέρα 

από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κατάκτηση γνώσεων, θεωρείται η υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στην 

μάθηση (Katz 1993). Επιπρόσθετα, η γνώση-μάθηση και οι μαθησιακές διεργασίες εκλαμβάνονται ως αναπόσπαστα 

κομμάτια του μηχανισμού κινήτρου που διαθέτει το άτομο. 
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Κίνητρο είναι ό, τι κινεί, ωθεί ή παρασύρει το άτομο σε δράση (Κωσταρίδου Ευκλείδη, 1999) και  είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με τους στόχους που θέτει. Οι στόχοι είναι μια σημαντική διάσταση των κινήτρων γιατί προϋποθέτουν 

δράση, γνωστικές διεργασίες για την επίτευξη του στόχου και καταβολή προσπάθειας και επιμονής (McClelland, 

Atkinson, 1948). 

Όταν τα παιδιά βάζουν στόχους αποκτούν ένα σκοπό που μπορεί να ενισχύσει και να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή 

τους. Επιπλέον συγκεντρώνονται σε αυτούς τους στόχους και παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Οι στόχοι δίνουν 

νόημα και κίνητρο στα παιδιά για να συνεχίσουν να προσπαθούν. Μέσα από την επίτευξη στόχων οι μαθητές 

αποκτούν θετική αυτοαποτελεσματικότητα, δηλαδή  πεποίθηση ότι είναι ικανοί να επιδείξουν την κατάλληλη και 

απαιτούμενη συμπεριφορά για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων χάρη στο επίπεδο δεξιοτήτων τους και στην 

ικανότητά τους να ασκήσουν έλεγχο στα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή τους (Χουντουμάδη & Πατεράκη, 2008).  

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο χρησιμοποιούν ποικιλία 

διδακτικών μεθόδων και τρόπων αξιολόγησης. Η μαθησιακή διαδικασία σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

διευκολύνει την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν 

κλίσεις και δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του αυτοσυναισθήματος και της βίωσης της επιτυχίας, 

παράγοντες που λειτουργούν αντισταθμιστικά περιορίζοντας τη σχολική αποτυχία (Κάππας, 1999).  Η απόκτηση της 

γνώσης σε ένα μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο για τις προσληπτικές και νοητικές ικανότητες του παιδιού  

αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του οδηγώντας σε θετικά σχολικά επιτεύγματα και καλύτερη 

σχέση με το σχολείο (Τριλιβά & Chimienti, 2000; Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός του έργου ήταν μέσα από συνεργατικές δράσεις και δραστηριότητες ενταγμένες στο πρόγραμμα 

eTwinning, τα παιδιά να θέσουν μικρούς και μεγάλους στόχους, να  ονειρευτούν και να σχεδιάσουν το ιδανικό γι’ 

αυτά σχολείο, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό λεύκωμα με μια 

ολοκληρωμένη πρόταση βελτίωσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος (εκπαιδευτικοί, κτιριακές εγκαταστάσεις, 

δράσεις εντός και εκτός σχολείου) με αποδέκτη το Υπουργείο Παιδείας και την ευρύτερη κοινωνία σε ψηφιακή και 

έντυπη μορφή.  

 

Η συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες συνέβαλε: 
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1. Στο να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσματικότητα 

2. Στο να αποσαφηνίσουν και να κατανοήσουν την έννοια του ονείρου – στόχου και να τη διαχωρίσουν 

από τα νυχτερινά όνειρα 

3. Στο να αναπτύξουν ικανότητες θέσπισης εφικτών και πραγματοποιήσιμων στόχων 

4. Στο να εξοικειωθούν με την τεχνική της ανατομίας του ονείρου-συγκεκριμένα βήματα για την επίτευξη 

του στόχου 

5. Στο να αναπτύξουν τεχνικές για να ξεπεραστεί ο φόβος της αποτυχίας 

6. Στο να ανιχνεύουν τα εμπόδια ή τις δυσκολίες για την μη επίτευξη κάποιων στόχων 

7. Στο να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής παρατήρησης,  συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων 

8. Στο να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να συμμετέχουν ενεργά σε µια συζήτηση 

9. Στο να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους 

10. Στο να οργανώνουν εθελοντικές δράσεις και να αναπτύξουν φιλανθρωπική συνείδηση, δημιουργώντας 

ηχοϊστορίες για τα τυφλά παιδιά (Στα πλαίσια της δράσης Νοιάζομαι και Δρω) 

11. Στο να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να λάβουν ενεργούς ρόλους 

12. Στο να κινητοποιήσουν και τους γονείς έτσι ώστε να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων, που 

έχουν τεθεί από την ομάδα 

13. Στο να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από διάφορες μορφές τέχνης 

14. Στο να συνεργάζονται µε τους συμμαθητές  τους, να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν μέσα από 

δράσεις όπως δημιουργία συνεργατικού παραμυθιού και επιτραπέζιου παιχνιδιού, δημοσκοπήσεις, 

έρευνες και ανάλυση αποτελεσμάτων με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων web2.0 από το περιβάλλον 

κοινωνικής δικτύωσης eTwinning 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Η συνεργασία και ο συντονισμός των σχολείων-μελών του παρόντος έργου οργανώθηκε μέσω διαδικτυακών 

εργαλείων επικοινωνίας (κλειστή ομάδα στην πλατφόρμα Facebook και της πλατφόρμας του eTwinning). Το έργο 

ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τέθηκε προγραμματισμός, οργανώθηκε 

χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και ανατέθηκαν καθήκοντα σε κάθε σχολείο συνεργάτη. 

Σε πρώτη φάση ολοκληρώθηκε ο χάρτης των συνεργαζόμενων σχολείων στην πλατφόρμα thinglink (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Χάρτης συνεργαζόμενων σχολείων 

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των σχολείων-μελών καθώς και αυτές των μαθητών τους όπου τα παιδιά μίλησαν για 

τον εαυτό τους και τα όνειρά τους. Οι αναρτήσεις έγιναν σε πίνακες padlet στο twinspace. Το πρόγραμμα 

συνεχίστηκε με την παρουσίαση της μασκότ του έργου, ενός μικρού σύννεφου του «Μπορώ» που κυνηγά τα όνειρά 

του.  Συνοδεύτηκε από ένα παραμύθι και ένα τραγούδι που εμπνεύστηκαν εκπαιδευτικοί-μέλη καθώς και από  ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι που δημιουργήθηκε συνεργατικά με τη συμμετοχή όλων των μελών –κάθε σχολείο ζωγράφισε 

και ένα σταθμό του παιχνιδιού (Σχήμα 2). 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Επιτραπέζιο παιχνίδι 

Σε δεύτερη φάση ακολούθησε δράση όπου τα σχολεία χωρίστηκαν σε διασχολικές ομάδες τόσες όσα τα μέλη του 

ανθρώπινου σώματος και μέσα από συνεργασία δημιούργησαν βίντεο με τις δυνατότητες των μελών του σώματος 

και τα φωτογράφησαν. Οι φωτογραφήσεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία μιας συνεργατικής ηλεκτρονικής 

έκθεσης φωτογραφιών (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: Έκθεση φωτογραφιών 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε  στην εφαρμογή Meeting Words.com ένα συνεργατικό παιχνιδοτράγουδο με τίτλο 

«Κοίταξέ με πώς μπορώ» το οποίο τραγούδησαν οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων σε διαδικτυακή σύνδεση. 

Επίσης κάθε σχολείο έγραψε σε αρχείο google doc φιλοφρονήσεις και θετικές σκέψεις που εμπλούτισαν το 

συνεργατικό «Βάζο της αυτοεκτίμησης» (Σχήμα 4). 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Παιχνιδοτράγουδο και Βάζο Αυτοεκτίμησης 

Η τελευταία δράση της δεύτερης φάσης ολοκληρώθηκε με  τη δημιουργία συνεργατικού χάρτη για 

προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου (Beebot) με ζωγραφική καρτών ενεργειών και προτύπων για τα μέλη του 

σώματος που διαμοιράστηκαν σε εικονικούς τοίχους διαμοιρασμού (padlet). Τα Χριστούγεννα, τα σχολεία έφτιαξαν 

τα ονειρεμένα δέντρα τους, τα δέντρα της φαντασίας τους, που αναρτήθηκαν σε πίνακα padlet και συνεισέφεραν 

στη  δημιουργία ηλεκτρονικής συνεργατικής αφίσας. Η δράση αυτή συνοδεύτηκε από  εθελοντική προσφορά 

γραφικής ύλης προς το σχολείο που στεγάζεται σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Συνεργατική αφίσα 

Σε τρίτη φάση ακολούθησε ένα συνεργατικό λεύκωμα στο διαδικτυακό εργαλείο storyjumper. Κάθε σχολείο 

παρουσίασε τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για τη δημιουργία «Μιας ευτυχισμένης τάξης» (Σχήμα 6). 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                           Σχήμα 6: Συνεργατικό λεύκωμα   

Μια ακόμα συνεργατική δράση αποτέλεσε η δημιουργία ηχοϊστορίας με το παραμύθι του «Μπορώ». Η ιστορία 

χωρίστηκε σε τόσα μέρη όσα και τα συμμετέχοντα σχολεία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ηχογράφησαν το κομμάτι 

που τους αναλογούσε και όλη η ιστορία ανέβηκε στο ψηφιακό αποθετήριο «Ηχοϊστορίες για παιδιά με προβλήματα 

όρασης». Σε τρίτη φάση τέθηκε το ερώτημα σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης των σχολικών μονάδων. 

Ακολούθησαν συμβουλευτικές προτάσεις προς τα άλλα σχολεία. Μέσα από έρευνα –ερωτηματολόγιο- 

καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών και αξιολογήθηκαν τα εμπόδια των στόχων τους. Οι δράσεις αυτές 

οδήγησαν στη δημιουργία του «Ονειρεμένου σχολείου» που αποτυπώθηκε σε έντυπη μορφή με ένα Λεύκωμα αλλά 

και ηλεκτρονικά με τη δημιουργία ενός βίντεο. Το τελικό αυτό προϊόν στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας, ως ένα 

ηχηρό μήνυμα των 356 μαθητών από τα 15 σχολεία μας (Σχήμα 7). 

 

 

 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

196 

 

 

 

                                                               Σχήμα 7 : Το βιβλίο του ονειρεμένου σχολείου 

Επιπλέον διαμορφώθηκαν φύλλα εργασίας και online εργαλεία για την αξιολόγηση του προγράματος από τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Τέλος δημιουργήθηκε κανάλι στο YouTube με Playlist και βίντεο από τις δράσεις 

όλων των νηπιαγωγείων καθώς και ένα ιστολόγιο με τις δράσεις του προγράμματος. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 
Η χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτέλεσε κίνητρο και βασικό συνεργατικό εργαλείο 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, παιδιών και γονέων. Οι δράσεις του έργου αναπτύχθηκαν μέσα από δραστηριότητες 

ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την πλατφόρμα  twinspace γνωρίζοντας τις 

δυνατότητες της. Οι δράσεις μας με τη χρήση ΤΠΕ: Χάρτης συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων, χριστουγεννιάτικο 

συνεργατικό ημερολόγιο (thinglink.com), παρουσιάσεις πόλεων, σχολείων, μαθητών, τραγούδι προγράμματος 

(YouTube, Skype), εικονογράφηση παραμυθιού, φύλλα εργασίας, επιτραπέζιο παιχνίδι, ονειρεμένα 

χριστουγεννιάτικα δέντρα, δημιουργία ομάδων αλληλεγγύης (padlet.com, storyjumper.com, issuu.com), παρουσίαση 

δράσεων με την οικογένεια (linoit.com), έρευνα απόψεων (google Forms), συνεργατικές αφίσες, οικογενειακή 

χρονοκάψουλα, newsletters per month (twinboard). Οι κοινές δράσεις των διασχολικών ομάδων (Εγώ μπορώ, Εσύ;, 

online game με το σώμα μου, «μπορώ» παιχνιδοτράγουδο, έκθεση φωτογραφίας, συνεργατικός χάρτης, Beebot 

challenge, ανταλλαγή φιλοφρονήσεων (I am jar) υλοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν μέσω των εφαρμογών: 

padlet.com, meetingwords.com, googledocs, smore.com, twinboard, youtube, learningapps.com, οι οποίες έπαιξαν 

καταλυτικό ρόλο στην επικοινωνία, συνεργασία, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Θέσαμε κοινούς 

στόχους με  τον οδηγό ανατομίας ενός ονείρου (canva.com) και τους υλοποιήσαμε σταδιακά. α) Δημιουργία e book 

«A happy class», β) Παραγωγή ηχοϊστορίας  «Μπορώ», γ) Το μονοπάτι και η γωνιά των ονείρων μας , δ) Ανταλλαγή 

ιδεών και λήψη αποφάσεων για να αλλάξουμε το σχολείο μας, ε) Οργάνωση και παρουσίαση Ονειρεμένης μέρας, στ) 

Οργάνωση και παρουσίαση διασχολικών ομάδων με τελικό στόχο τη δημιουργία «Το βιβλίο του Ονειρεμένου 

Σχολείου» (StoryJumper,YouTube, twinboard, tricider). Στην εφαρμογή αnswergarden.com έγινε  η τελική αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών και μαθητών  καθώς επίσης και με φύλλα εργασίας στο twinboard.  
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών) και του Α.Π.Σ. (Αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου). Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά συμμετείχαν σε 

ένα πρόγραμμα που οι δράσεις του επεκτείνονται σε διάφορες γνωστικές περιοχές του Α.Π.Σ. . 

Γλώσσα: Καλλιέργησαν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο περιγράφοντας τα όνειρα και τους στόχους τους, 

δημιουργώντας παιχνιδοτράγουδα, και ηχοϊστορίες. Δημιούργησαν τα δικά τους παραμύθια με ήρωα τη μασκότ και 

τα διάβασαν με τους γονείς τους, κατάλαβαν τη σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου. 

Μαθηματικά: Τα παιδιά συμμετείχαν σε δραστηριότητες που αφορούν στη συγκέντρωση δεδομένων, 

κατηγοριοποίηση και καταγραφή πληροφοριών, ψηφοφορία, καταμέτρηση και ανάλυση αποτελεσμάτων. Εντόπισαν 

στο χάρτη τις χώρες και πόλεις που βρίσκονται τα νηπιαγωγεία-συνεργάτες. 

Δημιουργία και έκφραση: Τα παιδιά καλλιέργησαν τις εκφραστικές τους δεξιότητες μέσα από τις θεατρικές 

παραστάσεις και παρουσιάσεις του έργου. Δημιούργησαν το παιχνιδοτράγουδο τους, αφίσες με συνεργατική 

ζωγραφική και κολάζ φωτογραφιών. Οργάνωσαν και υλοποίησαν στο κάθε σχολείο μια ονειρεμένη γωνιά, όπως τη 

φαντάστηκαν. Παρουσίασαν το «Σχολείο των Ονείρων τους» δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο λεύκωμα με 

χειροποίητες κατασκευές. 

Ανθρωπογενές περιβάλλον: Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με χάρτες εντοπίζοντας τα συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία και 

ανέπτυξαν την ενσυναίσθηση τους μέσα από εθελοντικές δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως: «Ας βοηθήσουμε τα 

τυφλά παιδιά» και «ενίσχυση Πρότυπου Σχολείου Ιπποκρατειου Νοσ/μείου Θες/νίκης» 

Χρήση ΤΠΕ: Κατά τη διάρκεια του έργου, τα παιδιά  ήρθαν σε επαφή με τη χρήση Η/Υ. Συμμετείχαν σε  

τηλεδιασκέψεις με άλλα Νηπιαγωγεία του προγράμματος, συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, κουίζ κτλ. 

Συμμετείχαν σε συνεργατικές δράσεις με τη βοήθεια των εργαλείων web2.0. 

Συνεργασία με την οικογένεια: Καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος οι γονείς συμμετείχαν σε δράσεις-

εργαστήρια που γίνονταν μέσα στην τάξη, στη συμπλήρωση φύλλων εργασίας και στην αξιολόγηση του 

προγράμματος. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η ποικιλία δραστηριοτήτων του προγράμματος είχαν θετικά αποτελέσματα και η μασκότ μας το “Μπορώ” 

αγαπήθηκε από όλους. Σε παιδιά, νηπιαγωγούς και γονείς καλλιεργήθηκε η ενδυνάμωση, η αυτορρύθμιση, η 

αυτοπεποίθηση και η ικανοποίηση από την επίτευξη ενός στόχου. Μέσα από την πλατφόρμα twinspace, αλλά και τα 

άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως skype, messenger, facebook κ.τ.λ. τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

ανέπτυξαν επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες. Έμαθαν να θέτουν όνειρα-στόχους, μικρούς και μεγάλους 

και να ακολουθούν τα βήματα ώστε να τους πραγματοποιήσουν. Αρχίζοντας από τη διαμόρφωση μιας χαρούμενης 

τάξης και τη διαμόρφωση μιας ονειρεμένης γωνιάς πέρασαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ονειρεμένης 

ημέρας και έκλεισαν με την καταγραφή των αναγκών τους και παρεμβαίνοντας βιωματικά στην υλοποίηση ενός 

«ονειρεμένου σχολείου», σε συνεργασία με γονείς  και δημοτικές αρχές. Το συλλογικό λεύκωμα που ταξίδεψε σε όλα 

τα συνεργαζόμενα σχολεία και έφτασε ως το Υπουργείο Παιδείας ήταν το επιστέγασμα όλων των δράσεων μας. 

Μέσα από διασχολικές συνεργατικές ομάδες, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα συνεργαζόμενα Νηπιαγωγεία. 

Δημιούργησαν παιχνιδοτράγουδα, ιστορίες, ποιήματα, παιχνίδια, κολάζ. Οι εθελοντικές δράσεις αλληλεγγύης και η 

δημιουργία χρονοκάψουλας προσέφερε στάσεις σεβασμού και αγάπης. Όλα αυτά επιτεύχθησαν μέσω της εύκολης 

πρόσβασης και ίσων  ευκαιριών που μας προσφέρει η δημιουργική χρήση των ΤΠΕ. Αξιοποιώντας πλατφόρμες και 

εργαλεία όπως το biteable, το thinklink, το padlet, το linoit, το canva, το storyjumber, το answergarten, το 

meetingwords, τα google docs κ.α., καταφέραμε να διατηρήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, ευχάριστο 

μαθησιακό κλίμα, τονώνοντας την θετική διάθεση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Οι οικογένειες είχαν 

ουσιαστική και ενεργή εμπλοκή. Μέσα από τις προσωπικές ιστοσελίδες των σχολείων, το you tube, δελτία τύπου σε 

ΜΜΕ, παρουσιάσεις σε γονείς και ημερίδες, αποστολή του λευκώματος στο Υπουργείο Παιδείας κινητοποιήσαμε την 

ευρύτερη κοινότητα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συνεργατικό έργο υλοποιήθηκε με τη χρήσηweb2.0 εφαρμογών, που εξόπλισαν και διευκόλυναν το χώρο 

εργασίας, την οργάνωση του χρόνου εργασίας, καθώς και την μέθοδο της τεχνικής και θεματικής λειτουργίας των 

εφαρμογών.Στις θετικές επιρροές του έργου συμπεριλαμβάνονται η διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του, 

ο μαθητοκεντρικός προσανατολισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών,υιοθετώντας νέα διδακτικά εργαλεία και μεθόδους. Επιπρόσθετα οι 

συμμετέχοντες μαθητές παρουσιάστηκαν να αυξάνουν το μαθησιακό τους ενδιαφέρον με τη σύμπραξή τους σε μια 

πληθώρα δράσεων οι οποίες τους έδωσαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να 

αλληλοεπιδράσουν, να παράξουν εκπαιδευτικό υλικό και να μοιραστούν τα δημιουργήματά τους και τις ιδέες τους 
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στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Twinspace.Τα παιδιά συμμετείχαν σε συνεργατικές δραστηριότητες που τα ώθησαν 

να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσμτικότητα καθώς ανέπτυξαν δεξιότητες κριτικής σκέψης 

έτσι , ώστε  να θέτουν στόχους και με την ενεργό δράση τους να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την 

επίτευξή τους. Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά είχαν την ευκαιρία μέσα από συντονισμένες δράσεις να 

αποκτήσουν ενσυναίσθηση αναπτύσσοντας την φιλανθρωπική τους δράση και καλλιεργώντας το αίσθημα του 

ενεργού πολίτη στην κοινωνία που μεγαλώνουν. Τέλος με θετικό πρόσημο σημειώθηκε, σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή των γονέων και το αμείωτο ενδιαφέρον τους για συνεργασία αποσκοπώντας 

στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί από την ομάδα των συμμετεχόντων.  
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Puzzles, Riddles and Codes 

Σαρμή Πασχαλιά1, Φανή Δίγκα2, Γιώτα Νάκου3 
 

1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας 
pokelina@yahoo.com 

     2 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας 

fdinga@gmail.com 

       3 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας 

giotanakou@yahoo.gr  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση μίας ευρωπαϊκής σχολικής σύμπραξης eTwinning κατά το σχολικό έτος 

2018-19. Έχοντας τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του eTwinning, δημιουργήσαμε 

πολλές ευκαιρίες να μοιραστούμε  κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από δραστηριότητες επικεντρωμένες στην επίλυση 

προβλημάτων. Τα παζλ, τα αινίγματα και οι κωδικοί προσέφεραν εξαιρετικές δραστηριότητες για να εξασκηθούν τα 

παιδιά και να διδάξουν πώς να κάνουν ερωτήσεις, να ζητήσουν βοήθεια, να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να 

εργαστούν ομαδικά σε ένα έργο.  Η επίλυση προβλημάτων ήταν απαραίτητη κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών. 

Η αναπαραγωγή με παζλ, κωδικοποίηση και αινίγματα είναι ένα σημαντικό πλαίσιο για την εξεύρεση προβλημάτων 

μέσω της συλλογιστικής προσέγγισης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκή σχολική σύμπραξη eTwinning, ΤΠΕ, συνεργατική προσέγγιση, Web 2.0, Συνεργατική 

Επίλυση Προβλημάτων. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Συχνά στην καθημερινότητά μας βρισκόμαστε σε μικρές ομάδες, είτε πρόκειται για την έννοια ενός μικρού σχεδίου, 

μιας ομάδας πολιτών, μιας τάξης ή μιας οικογένειας. Η ομαδική επίλυση προβλημάτων είναι η πιο κοινή και φυσική 

κατάσταση στην οποία επιτελούμε το έργο της κοινωνίας.  

Ως αποτέλεσμα, η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να αναγνωρίσουν τα σημαντικά κέρδη από το 

μάθημα και την αυξημένη δημιουργικότητα που αναπτύσσονται από την εκμάθηση και τη συνεργασία σε κλειστά 

γκρουπ ή ομάδες (Johnson & Johnson, 1990). Αναγνωρίζοντας αυτά τα οφέλη, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την 
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ανάγκη καλύτερων εκπαιδευτικών θεωριών και μεθόδων για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 

συμμετάσχουν σε μία αποδοτική, αποτελεσματική, συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη να συνεργαστούμε και να εργαστούμε, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εκπαιδευτικές 

προσεγγίσεις. Μια από τις κύριες προσεγγίσεις ήταν η συνεργατική μάθηση (cooperative Learning) . Μορφές αυτής 

της προσέγγισης έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια, καθιστώντας μια σημαντική δύναμη στην ενθάρρυνση της 

χρήσης της συνεργασίας στην τάξη. Μια πιο πρόσφατη προσέγγιση είναι η μάθηση βασισμένη στην επίλυση 

προβλημάτων, η οποία εξελίχθηκε από την ανάγκη στην ιατρική εκπαίδευση για πλουσιότερη και πιο ρεαλιστική 

μαθησιακή εμπειρία (Albanese & Mitchell, 1993).  

Η καθεμιά προσέγγιση επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό κομμάτι της (collaborative learning) ομαδο-συνεργατικής 

μάθησης. Η συνεργατική μάθηση παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης μαθησιακών ομάδων και 

προτείνει συγκεκριμένες δραστηριότητες για τη διάρθρωση των μαθησιακών εμπειριών, όπως η μέθοδος παζλ 

(Aronson, 1978), το ζευγάρι των αντικειμένων κλπ. Αντίθετα, η μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα δίνει έμφαση στην 

ανάπτυξη ενός προσεκτικά κατασκευασμένου σεναρίου-προβλήματος, πάνω στο οποίο οι συνεργαζόμενες ομάδες, 

με τη βοήθεια των δασκάλων τους,  εργάζονται στη συνέχεια για την επίλυση του. 

Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις παρέχουν πολύτιμες κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία συνεργατικών 

περιβαλλόντων, αλλά δεν είναι πλήρεις. Δηλαδή, η συνεργατική μάθηση δεν σχεδιάζεται συνήθως στο πλαίσιο ενός 

μαθησιακού περιβάλλοντος βασισμένου σε προβλήματα, και η μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα δεν απαιτεί πάντα 

συνεργασία. 

Είναι σημαντικό να σχεδιάσουμε περιβάλλοντα μάθησης που υποστηρίζουν και ενισχύουν εκείνες τις φυσικά 

αποτελεσματικές συνεργατικές διαδικασίες, τις οποίες οι μαθητές αναπτύσσουν διαισθητικά μέσα από τις δικές τους 

εμπειρίες ζωής (Zisopoulou, 2015). Η μεγιστοποίηση της φυσικής συνεργατικής διαδικασίας των εκπαιδευομένων 

είναι μόνο μία από τις παιδαγωγικές αξίες που υπογραμμίζονται στην προσέγγιση συλλογικής επίλυσης 

προβλημάτων (Nelson, 1998). Άλλες αξίες που εμφανίζονται στην προσέγγιση αυτή είναι: 

• ένα δημιουργικό μαθησιακό περιβάλλον ουσιαστικό, επικεντρωμένο στο μαθητή, ολοκληρωμένο και 

συνεργατικό, σε αντίθεση με ένα ασαφές, απομακρυσμένο από το μαθητή και ανταγωνιστικό. 

• η σημασία της αυθεντικότητας, της ιδιοκτησίας και της συνάφειας της μαθησιακής εμπειρίας για τους 

μαθητές, σε σχέση με το περιεχόμενο που πρέπει να μάθουν και τη διαδικασία με την οποία μαθαίνουν. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

202 

• να επιτρέψουμε στους μαθητές να ενεργούν ως ενεργοί συμμετέχοντες στη δική τους διαδικασία 

μάθησης. 

•  η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. 

• η ενθάρρυνση της εξερεύνησης και της ανάλυσης του περιεχομένου από πολλές οπτικές γωνίες. 

• η αναγνώριση της σημασίας των πλούσιων κοινωνικών πλαισίων για μάθηση. 

• η καλλιέργεια υποστηρικτικής σχέσης μεταξύ των εκπαιδευομένων, καθώς και μεταξύ των 

εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. 

• η ανάπτυξη μιας επιθυμίας για μια δια βίου μάθηση και οι δεξιότητες για τη διατήρησή της. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ  

Το πρόγραμμα Γρίφοι, Αινίγματα και κώδικες είχε από την αρχή ένα σαφές και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλους 

τους εταίρους.  

   

Καθώς η χρονιά αφορούσε τη δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων και τη δημοκρατική διαχείριση θεμάτων, τα παιδιά 

συνεργάστηκαν δημοκρατικά τόσο με τους εταίρους, όσο και μεταξύ τους. Πραγματοποίησαν βιωματικές δράσεις και 

εκπαιδευτικές επισκέψεις εντός και εκτός σχολείου, έφτιαξαν ένα ομαδικό παραμύθι με γρίφους από κάθε χώρα και 

αξιοποίησαν διαδικτυακές εφαρμογές για τη δημιουργία των δράσεων τους. 

 
Εικόνα 1: Ο προγραμματισμός του project 
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Το Νοέμβριο είχαμε να κάνουμε μία μικρή παρουσίαση μεταξύ μας. Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας παρουσιάστηκε 

με ένα παιχνίδι θησαυρού. Τα παιδιά των άλλων χωρών με αυτόν τον τρόπο κέρδισαν το χρυσό κλειδί του χωριού 

μας. 

 

Εικόνα 2: Τα παιδιά της Πορτογαλίας και της Τουρκίας επιλύουν το γρίφο της Ελλάδας. 

Το Δεκέμβριο ανταλλάσσοντας γρίφους που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά σε κάθε χώρα φτιάξαμε ένα μικρό 

παραμύθι με γρίφους από την κάθε χώρα. 
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.Τον Ιανουάριο είχαμε να φτιάξουμε ένα κώδικα ρομποτικής όπου οι εταίροι είχαν σαφής οδηγίες να δημιουργήσουν 

ένα παιχνίδι για bee bot. Έπρεπε να δημιουργήσουν ένα χάρτη αποτελούμενο από τετράγωνα το 15 εκ 5x5 και να 

ακολουθήσουν το χάρτη με τα στοιχεία που τους είχαν αποσταλεί. Το μόνο στοιχείο που έπρεπε να διαφέρει και τα 

παιδιά καλούνταν να ανακαλύψουν ήταν με τη βοήθεια των πληροφοριών των εταίρων ένα κομμάτι παζλ.  

 
Εικόνα 3: Ebook στο storyjumper.com 
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Θα χρησιμοποιούσαν τον ίδιο χαρτί που θα σημείωναν επάνω τα βήματα που έπρεπε κάθε σχολείο να ακολουθήσει.  

 
Εικόνα 4: Πληροφορίες για το παιχνίδι κωδικοποίησης με bee-bot. 
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Εικόνα 5: Ο χάρτης κωδικοποίησης 
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Τέλος το Φεβρουάριο κάθε σχολείο είχε να φτιάξει μέσω του διαδικτυακού προγράμματος learningapps.org μία 

επίλυση γρίφων με εικόνες. 

Εικόνα 6: Οι χάρτες κωδικοποίησης κάθε χώρας και η επίλυση των γρίφων από τα παιδιά. 
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Εικόνα 7: Αινίγματα που φτιάχτηκαν μέσα από του διαδικτυακό εργαλείο learningapps.org 

Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σε μικρές ομάδες και ατομικά. Συμμετείχαν σε πολλές 

προκλήσεις στο Twinspace με την επίλυση παζλ, την αντιστοίχιση γρίφων με σωστές απαντήσεις, την επίλυση 

κωδικών με τη χρήση bee bot .  

Το ενδιαφέρον ήταν η εμπλοκή των γονέων από την αρχή του προγράμματος, που καλούνταν κάθε Παρασκευή, στα 

σχολεία και των τριών χωρών, να λύσουν διάφορους γρίφους.   
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Εικόνα 8: Ο πίνακας από τον οποίο οι γονείς έπρεπε να βρουν και να αντιστοιχήσουν την πλάτη του παιδιού τους με το όνομά του. 
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Εικόνα 10: Γονείς εν δράσει. 

Οι γρίφοι παρουσιάζονταν στους γονείς κάθε Παρασκευή, άλλοτε στο σχολείο και άλλοτε  στο σπίτι. Άλλοτε λοιπόν 

έπρεπε να απαντήσουν μέσα στο σχολείο και άλλοτε περιμέναμε απαντήσεις από τις οικογένειες των παιδιών. 

Έκαναν υποθέσεις και προβλέψεις για την πιθανή απάντηση των γρίφων και πάντα υπήρχε μία ποικιλία στις 

απαντήσεις. Πάντα περίμεναν όλοι να ακούσουν αν είχαν απαντήσει σωστά στο γρίφο.  

Πολλές φορές οι απαντήσεις τους απαιτούσαν να λύσουν παζλ στο διαδίκτυο ή να κάνουν ζευγάρια στο διαδίκτυο. 
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Εικόνα 11: Παζλ φτιαγμένα με το διαδικτυακό εργαλείο jigsawpuzzles.com. 

 

Εικόνα 12: Ψάχνω να βρω τις ίδιες εικόνες με το διαδικτυακό εργαλείο learningapps.org 

Κάποιοι γονείς θέλησαν να εμπλακούν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος και μας ετοίμασαν και δικά τους 

παιχνίδια με γρίφους. 
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Εικόνα 13: Γονείς φτιάχνουν γρίφους και μας τους φέρνουν στην τάξη. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού έκλεισε πανηγυρικά μέσα από ένα κυνήγι θησαυρού με συμμετέχοντες 

γονείς και παιδιά και παρουσιάστηκε σε άλλα σχολεία και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία .  
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Εικόνα 14: Το κλείσιμο του προγράμματος μέσα από ένα κοινό κυνήγι θησαυρού με γονείς και παιδιά. 
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Εικόνα 15: Το μυστικό στο κηνύγι του θησαυρού ήταν το μήνυμα “Εγώ κι εσύ μαζί”. 

Τέλος το έργο αυτό αξιολογήθηκε ενεργά από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όλων των χωρών μέσω του 

λογισμικού tricider.com. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

215 

 

Το έργο εμπλέκει ενεργά τις νέες τεχνολογίες με τους σκοπούς του. Οι μαθητές στο πλαίσιο της εργασίας τους για το 

συγκεκριμένο έργο του eTwinning αξιοποίησαν εργαλεία web 2.0 και δημιούργησαν συνεργατικό ψηφιακό 

περιεχόμενο. Τα πλεονεκτήματα αυτών των εργαλείων εστιάζονται όχι μόνο στην εύκολη επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως της γεωγραφικής απόστασης που έχουν, αλλά και στη 

ενεργοποίηση των παιδιών στην προσέγγιση της μάθησης με νέους καινοτόμους τρόπους. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
Το έργο μας ήταν ενταγμένο πλήρως στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Επρόκειτο για ένα πολύ έξυπνο 

θέμα, που συνέχεια περνούσε μέσα από τις ενότητες που διαχειριζόμασταν το εκάστοτε χρονικό διάστημα. Για 

παράδειγμα τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν σε γρίφους σχετικούς 

με τις γωνιές του σχολείου μας (καθώς τότε εξοικειωνόμασταν με το σχολείο, τους χώρους και τους κανόνες), τα 

σχήματα (μαθηματικά) και τις εποχές και πολλών ειδών αινίγματα για πολλά αντικείμενα. Το Νοέμβριο 

παρουσιάσαμε το σχολείο μας και τη χώρα μας, μιλώντας για τη Δημοκρατία και τη Δικτατορία, με την αφορμή τον 

εορτασμό της ημέρας του Πολυτεχνείου και δημιουργήσαμε ένα παιχνίδι σε excel, με τη μορφή ενός κυνηγιού 

θησαυρού. Το Δεκέμβριο ανταλλάξαμε κάρτες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες, με αφορμή τον εορτασμό 

των Χριστουγέννων και παραδοσιακά με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, μιλάμε για την εναλλαγή των εποχών, των 

μηνών, των ημερών, της ημέρας και της νύχτας κι έτσι στείλαμε στους εταίρους μας, ένα γρίφο σχετικό με αυτό. Τον 

Εικόνα 16: Η αξιολόγηση γονιών και εκπαιδευτικών στο διαδικτυακό εργαλείο Tricider.com 
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Ιανουάριο φτιάξαμε ένα κυνήγι θησαυρού, με τη χρήση learningtools καθώς είναι η εποχή που εδραιώνουμε τις 

γνώσεις μας για την εναλλαγή της χρονιάς. Το Φεβρουάριο στείλαμε ένα κωδικοποιημένο χάρτη και επιλύσαμε δύο 

διαφορετικούς κώδικες από τις άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας τις έννοιες δεξιά και αριστερά, μετρώντας βήματα 

μπροστά και πίσω, αντικείμενα που με βάση το αναλυτικό μας πρόγραμμα, έχουμε κατακτήσει ή πρέπει να 

κατακτήσουμε. Τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος είχαν πολλές ευκαιρίες να αποκτήσουν κοινωνικές 

και γνωστικές δεξιότητες μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Μέσα από τους γρίφους και τα αινίγματα είχαν την 

ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις, να ζητούν βοήθεια, να δοκιμάζουν καινούρια πράγματα, να μένουν σταθεροί στην 

επίλυση ενός προβλήματος. Όλη τη χρονιά παιδιά, γονείς και σχολεία συνεργάστηκαν άψογα και διαδραστικά. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Οι συνεργάτες νηπιαγωγοί επικοινωνούσαμε μέσω της πλατφόρμας του eTwinning, μέσω, email, skype, καθώς και 

μέσω μίας κλειστής σελίδας του Facebook. Κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα όλα τα σχολεία παραλάμβαναν μέσω 

της πλατφόρμας, μία πρόκληση που έπρεπε να φέρουν εις πέρας. Κάθε σχολείο ενημέρωνε την πλατφόρμα του 

eTwinning με τις δράσεις του και στη συνέχεια με ένα συνεργατικό εργαλείο, δημιουργούσαμε από κοινού το έργο 

που μας ανετίθεντο. Παράλληλα αξιοποιήθηκε το forum για ομαδικές συζητήσεις και συνεργατικές παρεμβάσεις, 

έτσι ώστε να πάρει το έργο τη μορφή που εκφράζει όλους. Υπήρξε συνεχής επικοινωνία για ανατροφοδότηση, για 

ανάθεση αρμοδιοτήτων, για προσαρμογή του προγράμματος στις εκάστοτε ανάγκες, για το είδος των εργαλείων που 

θα χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση κάθε δράσης, αλλά και για το είδος της αξιολόγησης (αρχικής, ενδιάμεσης και 

τελικής) του έργου. Επίσης, καθώς και οι γονείς μας υπήρξαν συνεργάτες αυτού του προγράμματος, κάθε 

Παρασκευή ενημερώνοντας μέσω του blog του σχολείου, αλλά και μιας εργασίας για τα τεκταινόμενα της 

παρελθούσας εβδομάδας και τα σχέδια της επόμενης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Μόνο μέσω συνεργασίας μπορούσε να διεκπεραιωθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς δεν είχε μεταξύ μας 

παρουσιάσεις και παράλληλες εργασίες. Κάθε σχολείο- χώρα έπρεπε να στείλει παραδοσιακά αινίγματα, δράσεις με 

κυνήγι θησαυρού και κωδικοποιημένο χάρτη για το ρομποτάκι μας και κάθε σχολείο όφειλε να στείλει απαντήσεις, 

να επιλύσει το κυνήγι θησαυρού ή να βρει τον κώδικα στο ρομποτάκι του. Σε όλες τις δραστηριότητες τα παιδιά 

είχαν ενεργή συμμετοχή τόσο μέσα στην τάξη, όσο και από το σπίτι τους με τους γονείς τους. Όλα τα παιδιά έπρεπε 

να δώσουν απαντήσεις, να λύσουν προβλήματα στον Η/Υ ή να κινήσουν σωστά το ρομποτάκι για να βρουν που είναι 

κρυμμένα τα εκάστοτε αντικείμενα. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

217 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Το SKYPE χρησιμοποιήθηκε ως μέσω να πούμε τα παραδοσιακά μας κάλαντα στους εταίρους μας αλλά και να 

ανταλλάξουμε μερικά τραγουδάκια. Χρησιμοποιήθηκε το συνεργατικό εργαλείο storyjumper για τη δημιουργία του 

βιβλίου με τα παραδοσιακά αινίγματα, στο youtube ανεβάσαμε όλα τα βίντεο με το ρομποτάκι μας να επιλύει 

κώδικες, και στο animoto παρουσιάστηκε στους συνεργάτες η πόλη μας. Στις ιστοσελίδες Learning apps.com και στο 

jigsawplanet.com δημιουργήθηκαν online παιχνίδια. Στο excel φτιάξαμε ένα ιδιόμορφο κυνήγι θησαυρού για να 

γνωρίσουν οι συνεργάτες μας το χωριό μας, με φωτογραφίες που είχαμε τραβήξει με τα παιδιά με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή. 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 
Το έργο ενθάρρυνε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Ελλάδας και της Πορτογαλίας και της 

Τουρκίας να συναντηθούν ,να επικοινωνήσουν μέσω των νέων τεχνολογιών ,να συνεργαστούν και να 

δημιουργήσουν ,αποκτώντας εκπαιδευτικές εμπειρίες και να αναπτύξουν δεξιότητες νοητικές, κοινωνικές, 

σωματικές ,συναισθηματικές . Το έργο εντάχθηκε με επιτυχία στο αναλυτικό πρόγραμμα και συνδέθηκε διαθεματικά 

με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με κουλτούρες άλλων χωρών και απέκτησαν 

σεβασμό απέναντι τους και απέναντι στις παιδιών. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό καταφέραμε να βελτιώσουμε  την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με επιμονή, συγκέντρωση, συνεργασία, δέσμευση και επαγρύπνηση. Το έργο 

αξιολογήθηκε από παιδιά , γονείς και εκπαιδευτικούς και εκφράστηκε η ευχαρίστηση όλων από την ενεργή 

συμμετοχή τους. Επίσης βρήκε πολύ θετικούς αποδέκτες τους τοπικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία ,όπου 

παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε σε προσωπικές εκπαιδευτικές και σχολικές ιστοσελίδες και στο ευρύτερο σχολικό 

περιβάλλον. 
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Ποιηματοτραγούδια με τον Οδυσσέα 

Σεϊτανίδου Θεοδώρα1   Κουλούρη Ειρήνη2 
1Εκπαιδευτικός ΠΕ 60 στο 26ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Αχαρνών Αττικής 

dodi_812@yahoo.gr  
2Εκπαιδευτικός ΠΕ 60 στο 1ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Πόρου Τροιζηνίας 

irenekoulouri2727@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο πρόγραμμα «Ποιηματοτραγούδια με τον Οδυσσέα» συνεργάστηκαν το ολοήμερο τμήμα του  

26ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πόρου Τροιζηνίας, το Νηπιαγωγείο Σικίνου και τα δύο 

πρωινά τμήματα του Νηπιαγωγείου Χρυσαυγής Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η γνωριμία 

των παιδιών με τα μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη. Μέσο επίτευξης ήταν η χρήση της κούκλας 

ντεντέκτιβ που έδινε γρίφους στα παιδιά για να τους λύσουν και να αποκαλύπτουν κάθε φορά και από ένα καινούριο 

ποίημα. Τα παιδιά μέσα από την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη ταξίδεψαν σε καινούρια μέρη και γνώρισαν νέους 

φίλους. Επικοινώνησαν μεταξύ τους, έπαιξαν, ζωγράφισαν, τραγούδησαν, αντάλλαξαν δώρα και γρίφους, έφτιαξαν 

ιστορίες και ποιήματα.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία και η επαφή των μαθητών με την ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και 

συγκεκριμένα τα μελοποιημένα ποιήματα και κατ’ επέκτασιν με την ποίηση ως μορφή έκφρασης και επικοινωνίας 

γενικότερα. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Οι αναρτήσεις στην 

πλατφόρμα twinspace γίνονταν σε εβδομαδιαία βάση, αν όχι και συχνότερα.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οδυσσέας Ελύτης, μελοποιημένη ποίηση, γρίφοι  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Ο Samuel Johnson έγραψε «ποίηση είναι η τέχνη που ενώνει την ευχαρίστηση με την αλήθεια, καλώντας τη 

φαντασία σε βοήθεια της λογικής» (Γκλιάου-Χριστοδούλου, 2001). Αυτός ο ορισμός είναι αρκετός για να εκφράσει 

την σπουδαιότητα της ποίησης στην προσχολική αγωγή.  

Η μύηση του παιδιού στον έντεχνο λόγο είναι βασική για την ανάπτυξη της γλώσσας, της σκέψης, των 

συναισθημάτων και της φαντασίας του. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά σε όλον τον κόσμο μεγαλώνουν με 

νανουρίσματα και ταχταρίσματα από όταν γεννιούνται. Γοητεύονται από τον ρυθμό, τις ρίμες, τη μουσικότητα του 

έντεχνου λόγου ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν το νόημά του. Επιπρόσθετα, η επαφή των μικρών παιδιών με είδη 

έμμετρου λόγου με ομοιοκαταληξία βοηθά στην κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας και κατ’ επέκτασιν στην 

εκμάθηση της ανάγνωσης (Brandley & Bryant, 1985 ‘ Bryant et al., 1989 στο Δαφέρμου, Χ. κ.α., 2007).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καρακίτσιος (2000) «η δεκτικότητα του παιδιού προσχολικής ηλικίας και η 

προσληπτική του ικανότητα απέναντι στην ποίηση είναι ανόθευτη και απείραχτη και μοιάζει κάπως με αυτήν του 

προγόνου του που δεν είχε τελειοποιήσει το γραπτό λόγο.». 

Γι’ αυτό τον λόγο, η ποίηση είναι ή θα έπρεπε να είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για κάθε εκπαιδευτικό της 

προσχολικής αγωγής. Τα παιδιά μπορούν να εκπλήσσονται απ’ ό,τι βλέπουν γύρω τους, μπορούν να θαυμάζουν και 

τα πιο απλά πράγματα και να βρίσκουν την μαγεία που είναι κρυμμένη μέσα τους, ακριβώς όπως οι ποιητές!! 

Ο Οδυσσέας Ελύτης είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές! Γιατί όμως διαλέξαμε να 

φέρουμε στο νηπιαγωγείο τη δική του ποίηση; Διότι η ποίησή του κατακλύζεται από έντονες εικόνες και από έναν 

μοναδικό συνδυασμό λέξεων. Έχει μια βαθιά αίσθηση της ζωής και μια εφηβική αισιοδοξία. Αντιλαμβάνεται τα 

πράγματα μέσω των αισθήσεων. Αγαπάει το ελληνικό στοιχείο. Λατρεύει το φως, τη θάλασσα και τον ήλιο, τα οποία 

είναι χαρακτηριστικά σύμβολα της ποίησής του. Υμνεί την μαγεία της φύσης, του φωτός και της αγάπης.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Πολίτης (1998) «…η ποίηση του Ελύτη χαιρετίστηκε σαν μια ποίηση φωτεινή, 

αισιόδοξη, εφηβική όπου το Αιγαίο (“η δροσιά και το φωτεινό μυστήριο του ελληνικού αρχιπελάγους”) έχουν θέση 

κεντρική.». 
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OI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Πρόγραμμα Σπουδών για την Προσχολική Αγωγή αναφέρει «τα παιδιά χρησιμοποιούν λογισμικό και υπηρεσίες 

του διαδικτύου εντάσσοντας οργανικά τις ΤΠΕ στην καθημερινή δράση του νηπιαγωγείου ως εργαλεία διερεύνησης, 

πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών ψηφιακού γραμματισμού και 

έκφρασης με πολλαπλούς τρόπους δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας» (Ανακτήθηκε στις 20/09/2019 από 

το http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/dimotiko_new.pdf). 

Δεδομένα ερευνών αποδεικνύουν ότι η χρήση του υπολογιστή στην τάξη εξελίσσει την κοινωνικοποίηση των 

παιδιών, καθώς εργάζονται ανά ζευγάρι ή τριάδα στον υπολογιστή, βοηθά στην ανάπτυξη της σκέψης και της 

δημιουργικότητας, ενισχύει τόσο την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων όσο και την παρατηρητικότητα, συμβάλλει 

στην κατανόηση αιτίου-αποτελέσματος (με το «κλικ» του ποντικιού, υπάρχει άμεση αντίδραση στην οθόνη), 

(ΔΑΦΕΡΜΟΥ, Χ. κ.ά., 2007). 

Ως υποστηρικτής και καθοδηγητής, το σχολείο οφείλει να συγχρονίζεται με τα δεδομένα της κοινωνίας, να 

εμπλουτίζει και να ενθαρρύνει την εξέλιξη των μαθητών. Στα πλαίσια αυτά, το νηπιαγωγείο έχει ως χρέος να 

προωθεί τον τεχνολογικό γραμματισμό, δηλαδή «το εύρος των γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες» 

(ΔΑΦΕΡΜΟΥ, Χ. κ.ά., 2007). 

Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε πως η χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο συμβάλλει στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και της λεπτής τους κινητικότητας, στην προσπάθειά 

τους να πληκτρολογήσουν και να συντονίσουν τις κινήσεις τους με αυτές του κέρσορα. Επιπλέον, η χρήση του 

υπολογιστή ως εποπτικό μέσο κινητοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών και αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο προς 

μάθηση. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμά μας, η τεχνολογία ενσωματώθηκε αποτελεσματικά και 

αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εκτέλεσή του (εύρεση πληροφοριών, προβολή 

βίντεο-τραγουδιών, δραστηριότητες γλώσσας, μαθηματικών, γραφής και ζωγραφικής, παιχνίδια, ψηφοφορίες, 

δημιουργία παραμυθιού και ποιητικής συλλογής, επικοινωνία μέσω Skype, e-mail). 

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον ενώ σημαντική είναι και η βελτίωση των δικών 

μας τεχνολογικών δεξιοτήτων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια διαδικασία από την οποία βγαίνουν ωφελημένοι όλοι οι 

εμπλεκόμενοι ακολουθώντας πάντα κανόνες ασφαλείας και προστασίας δεδομένων και κρατώντας ισορροπία 

ανάμεσα στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και στις «παραδοσιακές» μορφές μάθησης.  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Πρωταγωνιστής του προγράμματος «Ποιηματοτραγούδια με τον Οδυσσέα» είναι μια κούκλα ντεντέκτιβ – 

διαφορετική σε κάθε σχολείο – η οποία έφερνε γρίφους στα παιδιά. Εκείνα καλούνταν, μέσω παιχνιδιών, να 

συλλέγουν στοιχεία και να τα αποκωδικοποιούν έτσι ώστε να αποκαλύπτουν κάθε φορά ένα καινούριο ποίημα, κάτι 

που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους από την αρχή μέχρι και το τέλος του προγράμματος.  

Στη συνέχεια, πληκτρολογούσαν στον υπολογιστή το όνομα του ποιήματος, το άκουγαν και τις επόμενες ημέρες 

υλοποιούσαν διάφορες δραστηριότητες όπως χορός, ζωγραφική, κολάζ, παιχνίδια με γράμματα και αριθμούς, 

θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, πειράματα κλπ. Τα παιδιά επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω skype για την 

πρώτη γνωριμία αλλά και για ανταλλαγή πασχαλινών και καλοκαιρινών ευχών. 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με τα σχολεία-εταίρους πραγματοποιήθηκαν η αποστολή και παραλαβή γρίφων μέσω 

ταχυδρομείου (Εικόνα 1), διαδικτυακών παιχνιδιών και e-mail, διεξαγωγή ψηφοφορίας στο twinspace (Εικόνα 2), 

ομαδική συγγραφή παραμυθιού και έκδοση ποιητικής συλλογής αλλά και ανταλλαγή δώρων (Εικόνα 3) και φυσικά η 

δημιουργία λογότυπου/αφίσας του προγράμματος (Εικόνα 4),  

 

Εικόνα 7: Αποστολή και παραλαβή γρίφων μέσω ταχυδρομείου 
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Εικόνα 2: Διεξαγωγή ψηφοφορίας στο twinspace 

(https://twinspace.etwinning.net/75363/pages/page/532355) 

 

Εικόνα 3: Κάποια από τα δώρα που ανταλλάξαμε. 
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Εικόνα 4: Λογότυπο/Αφίσα του προγράμματος 

 

Εικόνα 5: Εικαστική έκθεση 

Κατά τη διάρκεια της γιορτής λήξης του σχολικού έτους, παρουσιάστηκε στους γονείς ένα δείγμα όλων όσα 

γνωρίσαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και έκθεση με τα εικαστικά έργα των παιδιών (Εικόνα 5). 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Το πρόγραμμά μας κινήθηκε στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ και του ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου και υλοποίησε δραστηριότητες 

όλων των μαθησιακών πεδίων:  



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

225 

Της Γλώσσας με την προώθηση του εγγραματισμού, την καλλιέργεια του προφορικού λόγου, τη μετατροπή του 

ποιητικού λόγου σε πεζό, τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, τη γνωριμία με τις παρομοιώσεις, τις αλληγορίες και τους 

συμβολισμούς που κυριαρχούν στον ποιητικό λόγο, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με σκοπό την ερμηνεία των 

ποιημάτων αλλά και τη θεμελίωση της διαλεκτικής τέχνης με την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

μαθητών, την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή τους.  

Των Μαθηματικών με την εκμάθηση και εξάσκηση των δεξιοτήτων αρίθμησης, σειροθέτησης, ταξινόμησης, 

αντιστοιχήσεων που έλαβαν χώρα τόσο στην αποκωδικοποίηση των γρίφων όσο και των δραστηριοτήτων που 

ακολουθούσαν, την κατανόηση χωροχρονικών εννοιών, τη συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων όπως 

επίσης και την πραγματοποίηση εκτιμήσεων και υποθέσεων για τη ζητούμενη απάντηση, την επίλυση προβλημάτων.  

Της Μελέτης Περιβάλλοντος με την εξερεύνηση του σχολικού χώρου για την εύρεση των γρίφων και την καλλιέργεια 

του σεβασμού απέναντι σε αυτό, τη διατύπωση υποθέσεων και δημιουργία πορισμάτων, τη διαμόρφωση ποιητικής 

γωνιάς με ποιητικές συλλογές του Οδυσσέα Ελύτη αλλά και τα έργα των παιδιών. 

Της Δημιουργίας-Έκφρασης με την ενθάρρυνση της εικαστικής αναπαράστασης των ποιημάτων με τη χρήση 

πληθώρας εργαλείων και τεχνικών, τον πειραματισμό των μαθητών στη χρήση των προαναφερθέντων,  την 

υποστήριξη της συνεργασίας για την παραγωγή ενός ομαδικού έργου, την εμψύχωση της συνδημιουργίας 

εικαστικών έργων των μαθητών με τους γονείς τους για την παραγωγή του συλλογικού έργου που δόθηκε στη Σίκινο, 

τη γνωριμία και εκμάθηση μελοποιημένων ποιημάτων καθώς και τη δημιουργία χορογραφιών, τη δραματοποίηση 

σκηνών ή του συνόλου των ποιημάτων, τη δημιουργία κούκλας κουκλοθεάτρου και την παραγωγή και 

αναπαράσταση ιστοριών, τη διαμόρφωση της εικαστικής έκθεσης που έλαβε χώρα στο τέλος της σχολικής χρονιάς 

και κυρίως την ανάπτυξη και εξέλιξη της δημιουργικότητας και της ελεύθερης έκφρασης των σκέψεων και των 

συναισθημάτων των παιδιών. 

Της χρήσης της τεχνολογίας με μια πρώτη επαφή των παιδιών με τον υπολογιστή και τα μέρη του και την ενίσχυση 

της λεπτής κινητικότητας των μαθητών στην προσπάθειά τους να γράψουν τον τίτλο του ποιήματος που ανακάλυψαν 

με σκοπό την προβολή και ακρόασή του, τη διαδικτυακή ή τηλεφωνική επικοινωνία με τους μαθητές των 

συνεργαζόμενων σχολείων, τη δημιουργία και αποστολή παιχνιδιών, την επίλυση γρίφων μέσω διαδικτυακών 

εργαλείων, την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας με κύριο μέλημα τη διαδικτυακή ασφάλεια των μαθητών. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

226 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δόθηκε έμφαση στη συνεργασία, την ομαδικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και 

παρατηρήσεων, την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, την απόκτηση γνώσεων και την 

εξέλιξη των δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των μαθητών.  

 

Εικόνα 6: Μερικές από τις δημιουργίες των παιδιών 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων εταίρων αποφασίστηκε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα 

παραμύθι και μια ποιητική συλλογή.  

Η αφορμή για την έναρξη του παραμυθιού δόθηκε με την ερώτηση που θέσαμε στα παιδιά «Τι σχέση νομίζετε πως 

έχουν οι κούκλες-ντεντέκτιβ μεταξύ τους;». Τα παιδιά του 26ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών έδωσαν τις δικές τους 

απαντήσεις, ξεκινώντας το παραμύθι. Η ιστορία σταμάτησε σε ένα σημείο, τα παιδιά την εικονογράφησαν και την 

έστειλαν με το ταχυδρομείο στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πόρου Τροιζηνίας. Οι μαθητές εκεί συνέχισαν το παραμύθι 

με τις δικές τους ιδέες και με τη σειρά τους το έστειλαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί εστάλη στη Σίκινο 

καταλήγοντας και πάλι στην Αθήνα ολοκληρωμένο.  
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Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ένα κομμάτι του παραμυθιού, οι εκπαιδευτικοί σάρωναν το υλικό με σκοπό να 

δημιουργηθεί ένα e-book (Εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7: Ομαδική συγγραφή παραμυθιού (βλ. Παράρτημα) 

Στη συνέχεια, παράλληλα με τη συγγραφή του παραμυθιού και λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους, ξεκινήσαμε τη 

δημιουργία ποιημάτων. Το κάθε σχολείο έφτιαξε το δικό του ποίημα. Το θέμα συναποφασίστηκε από τις 

εκπαιδευτικούς των σχολείων-εταίρων. Αφού ολοκληρώθηκε η δημιουργία, τα παιδιά ζωγράφισαν όποιες εικόνες 

επιθυμούσαν από το ποίημα, οι εκπαιδευτικοί σάρωσαν τις έντυπες ποιητικές και εικαστικές δημιουργίες και 

απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα σχολεία με σκοπό να αποδοθεί ηλεκτρονικά πλέον η 

ποιητική συλλογή και να έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές (Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 8: Ποιητική συλλογή (βλ. Παράρτημα) 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Με γνώμονα τον παιδευτικό χαρακτήρα της κούκλας στην προσχολική αγωγή αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

μία κούκλα – ντεντέκτιβ στην εισαγωγή των παιδιών στην ποίηση. Επιθυμούσαμε η γνωριμία των παιδιών με τα 

ποιήματα να πραγματοποιηθεί με έναν ελκυστικό και αποδοτικό τρόπο, με σκοπό να δημιουργεί στα παιδιά το 

αίσθημα της προσμονής για το επόμενο παιχνίδι και να μην αποτελεί μία στείρα μεταφορά γνώσης χωρίς την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών.  

Όπως αναφέρει και η Σέξτου (1998) «Η κούκλα είναι ένα ζωντανό μέσο που αναπτύσσει πολύ εύκολα επικοινωνία με 

τα παιδιά. Μπορεί να συζητάει και να παίζει μαζί τους, να διηγείται παραμύθια αλλά και καθημερινά βιώματα, 

καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο την αντιληπτική τους ικανότητα και ερεθίζοντας τη φαντασία τους. Τα παιδιά, 

από την πλευρά τους, ταυτίζονται με την κούκλα, μιλούν ελεύθερα εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα, την 

προσωποποιούν και της αποδίδουν βιώματα δικά τους, επεξεργάζονται το γλωσσικό τους κώδικα και συγχρόνως 

ψυχαγωγούνται.». 

Με τη χρήση, επίσης, του πολύ γνωστού και διασκεδαστικού για τα παιδιά, παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, οι 

μαθητές καλούνταν να συλλέγουν, να ομαδοποιούν, να ταξινομούν και τέλος να αποκωδικοποιούν στοιχεία με 

απώτερο στόχο την εύρεση του τίτλου του ποιήματος.  

Η καλλιτεχνική απόδοση των ποιημάτων που ακολουθούσε είτε μέσω θεατρικής δραματοποίησης είτε παραγωγής 

εικαστικού έργου είτε χορογραφίας παρήγαγε ένα ακόμα πιο πρόσφορο έδαφος για την κατανόηση των ποιημάτων 

και την συναισθηματική έκφραση των παιδιών.  

Η αποστολή και η παραλαβή γρίφων από τα συνεργαζόμενα σχολεία ώθησε την ακόμα περισσότερη επικοινωνία με 

τους υπόλοιπους μαθητές του προγράμματος ενώ η διαδικτυακή επικοινωνία βοήθησε στην κατανόηση της 

σπουδαιότητας της τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η επικοινωνία τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων ήταν πολύ 

συχνή, εποικοδομητική, διασκεδαστική και προσδοκώμενη από τα παιδιά. 
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Υλοποιήθηκε μέσω του φόρουμ της πλατφόρμας twinspace και τη δημιουργία νημάτων συζήτησης, τηλεδιασκέψεων 

μέσω Skype (Εικόνα 9), με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με εφαρμογές όπως το Viber και το Messenger, με το κλασικό 

τηλέφωνο.  

Εικόνα 9: Επικοινωνία μέσω Skype 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Το πρώτο και σπουδαιότερο βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των γονέων – η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε απογευματινή συνάντηση μαζί τους – αναφορικά τόσο με το περιεχόμενο του έργου όσο και 

με την ασφάλεια των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Οι γονείς υπέγραψαν και κατέθεσαν στο σχολείο υπεύθυνη 

δήλωση αποδοχής της φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των παιδιών τους στο πλαίσιο του etwinning 

προγράμματος. Ωστόσο, στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα τα πρόσωπα των 

παιδιών είναι καλυμμένα με σκοπό όχι μόνο την ακόμα μεγαλύτερη προστασία τους αλλά και την ενημέρωση των 

ίδιων των μαθητών για την εκμάθηση της προσωπικής τους ασφάλειας στις ηλεκτρονικές τους περιηγήσεις.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Η τεχνολογία και τα εργαλεία web 2.0 αξιοποιήθηκαν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος με 

αποτελεσματικό τρόπο. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διενεργούσε πρόγραμμα etwinning για πρώτη φορά και η παρακολούθηση 

σχετικών με την τεχνολογία webinars αποτέλεσε έναν σημαντικό αρωγό για την υλοποίηση του έργου. Η κοινοποίηση 

νέων εργαλείων μεταξύ των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων βελτίωσε τις υπάρχουσες γνώσεις και την 

επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και μεταξύ των μαθητών. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
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• Το padlet 

• Το quizizz 

• Το movie maker 

• Το thinglink 

• To issuu 

• To powerpoint  

• Ψηφοφορίες μέσα από το dotstoming  

• Τα word clouds 

• On-line παιχνίδια στο Learning apps 

• Έγγραφα της google form 

 

Εικόνα 10: Εργαλεία web2.0 που χρησιμοποιήθηκαν (βλ. Παράρτημα) 

Τα προαναφερθέντα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν με λειτουργικό, εποικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο και 

ενίσχυσαν τον αρχικό και βασικότερο στόχο ενός προγράμματος eTwinning, δηλαδή τη συνεργασία και επικοινωνία 

μεταξύ των σχολείων.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μέσα από τις συνεργατικές δράσεις δημιουργήθηκαν ένα ομαδικό παραμύθι, μια ποιητική συλλογή, ένα 

μελοποιημένο ποίημα, η κατασκευή και ανταλλαγή δώρων, η δημιουργία κεντρικής αφίσας, on-line παιχνιδιών κτλ, 

τα οποία θεωρούμε ότι πέτυχαν τους στόχους που είχαν τεθεί κατά τη σύλληψη και δημιουργία του έργου. 
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Η αξιολόγηση του έργου από τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου της google 

form ενώ από τους μαθητές καταγράφηκε σε αρχείο word και αναρτήθηκε σε twinboard στην πλατφόρμα twinspace. 

Το έργο συνέβαλε στη βελτίωση των γνώσεων γύρω από τη χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς και στην ανάπτυξη 

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Τα παιδιά έμαθαν να συνδυάζουν στοιχεία και να καταλήγουν σε λογικά συμπεράσματα, να συνεργάζονται για την 

επίτευξη ενός κοινού στόχου, γνώρισαν ένα ξεχωριστό είδος λογοτεχνίας, επικοινώνησαν με τους μαθητές των 

άλλων σχολείων, εκφράστηκαν μέσω διαφόρων μορφών τέχνης, γνώρισαν νέους τόπους. 

Δείξαμε σε γονείς και τοπική κοινωνία ότι αν και τα παιδιά είναι μικρά αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο για να κάνουν 

μεγάλα και όμορφα πράγματα… να γνωρίσουν την ποίηση, να την απαγγείλουν, να την κατανοήσουν, να γράψουν 

δική τους ποίηση και τέλος να την αγαπήσουν.. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε πως το έργο μας αποτελείτο από πληθώρα διαφορετικών δραστηριοτήτων, υλικών, 

εργαλείων και δράσεων όπως επίσης εξέλιξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων, δημιουργικότητα, έμπνευση, επικοινωνία, 

συνεργασία και πολλή ποίηση. 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Με την ολοκλήρωση του έργου παρήχθη ένα βίντεο με τα έργα και τη δουλειά όλων των σχολείων-εταίρων, το οποίο 

και προβλήθηκε πρώτη φορά στη γιορτή λήξης του σχολικού έτους σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπικούς 

φορείς. Στη συνέχεια, και αφού εμπλουτίστηκε με υλικό από τις καλοκαιρινές γιορτές, ολοκληρώθηκε και 

αναρτήθηκε τόσο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όσο και στον 

επίσημο ιστότοπο του Δήμου Πόρου (Εικόνα 11). Υλικό από το έργο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 26ου 

Νηπιαγωγείου Αχαρνών  

(Εικόνα 11) ενώ στις 06/09/2019 παρουσιάστηκε σε ημερίδα του 5ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). Το βίντεο (Εικόνα 11) είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=8EjpIYylH3Q . 
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Εικόνα 11: Διάχυση έργου 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 

Βίντεο από το eTwinning πρόγραμμα με τίτλο «Ποιηματοτραγούδια με τον Οδυσσέα» που πραγματοποιήθηκε στο Ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο Πόρου το σχολικό έτος 2018-2019 (30/08/2019); Προσπελάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 από τη διεύθυνση 
https://poros.gr/nea.html 

Γκιάου-Χριστοδούλου, Ν. (2001).  Η ποίηση στο Νηπιαγωγείο; Ανακτήθηκε στις  
15 Σεπτεμβρίου 2019 από τη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5/ 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2007). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά 
περιβάλλοντα μάθησης. ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. 

Εθνικό E-twinning για τον Οδυσσέα Ελύτη με τη συμμετοχή του 26ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών (30/09/2019); Προσπελάστηκε  στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 
από τη διεύθυνση  

http://dipe-anatol.att.sch.gr/index.php/evropaika-programmata/3264-ethniko-e-twinning-gia-ton-odyssea-elyti-me-ti-
symmetoxi-tou-26ou-nipiagogeiou-axarnon 

Καρακίτσιος, Α. (2000) Ποίηση στο Νηπιαγωγείο; Ανακτήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 από τη διεύθυνση: 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/omep/article/view/18147/0 

Ποιηματοτραγούδια με τον Οδυσσέα, https://www.youtube.com/watch?v=8EjpIYylH3Q 

Ποιηματοτραγούδια με τον Οδυσσέα, Προσπελάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 από τη διεύθυνση: 
https://twinspace.etwinning.net/75363/pages/page/543962 
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Πολίτης, Λ. (1998). Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Θ΄έκδοση. Μορφωτικό Ίδρυμα Ενθικής Τραπέζης, Αθήνα. 

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.,  
Ανακτήθηκε στις 20/09/2019 από το http://dide.mag.sch.gr/plinet/site/dimotiko_new.pdf 

Σέξτου, Π. (1998). Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή. (Μέθοδος-Εφαρμογές-Ιδέες). Καστανιώτη, Αθήνα. 

26ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών, Προσπελάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 στη διεύθυνση https://26nipacharn.blogspot.com/ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εργαλεία web2.0 που χρησιμοποιήθηκαν: 

• https://twinspace.etwinning.net/75363/pages/page/543962 

• https://padlet.com/stdora_123/vpvdgiilcbrc 

• https://quizizz.com/admin/quiz/5ca4a935114812001b8c5a9c/- 

• https://learningapps.org/watch?v=p00e46q1519 

Το Θαλασσινό Τριφύλλι, Προσπελάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 από τη διεύθυνση: 

•  https://padlet.com/stdora_123/vpvdgiilcbrc 

Η Μάγια, Προσπελάστηκε στις 17 Σεπτέμβρίου 2019 από τη διεύθυνση:  

• https://quizizz.com/admin/quiz/5ca4a935114812001b8c5a9c/- 

Γεια σου Κύριε Μενεξέ, Προσπελάστηκε στις 17 Σεπτέμβρίου 2019 από τη διεύθυνση:  

• https://learningapps.org/watch?v=p00e46q1519 

Ομαδική συγγραφή παραμυθιού:  

• https://issuu.com/stdora.123/docs/ 

Ποιητική συλλογή: 

• https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fxpi2c1os&fbclid=IwAR0vRNLJw3rLW05tf_8WpGc6XR0SfjU

MB52gO6GJ6cV-27RCMJ5AfZK4uBs 
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Join in Art, enjoy yourself 

Τσίχλη Σταυρούλα¹    Καπλάνη Γιάννα²    Κολούτσου Βασιλική³ 
¹Προϊστάμενη Νηπιαγωγός 3ου Νηπιαγωγείου Ψαχνών Εύβοιας- Δ.Ν.Α, ΕΚΠΑ 

statsic3@gmail.com 

²Προϊστάμενη Νηπιαγωγός στο 2ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας, 

Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

gkaplani@uom.edu.gr 

³Νηπιαγωγός στο  Νηπιαγωγείο Πολιτικών, Εύβοιας-Δ.Ν.Α, ΕΚΠΑ 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Επ/ση-Κατάρτιση και Έρευνα", ΠΑΠΕΙ 

vasilikikol@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η υλοποίηση του etwinning  έργου “Join in Art, Enjoy Yourself!” πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο μέχρι τον 

Ιούνιο του σχολικού έτους 2018-19 με τη συμμετοχή 14 σχολείων, Νηπιαγωγείων και Δημοτικών, από διάφορες χώρες 

της Ευρώπης (πέντε ελληνικών, ενός ισπανικού, ενός πορτογαλικού και δύο τουρκικών Νηπιαγωγείων και πέντε 

Δημοτικών σχολείων - ελληνικό, σλοβακικό, ιταλικό, ισπανικό, πορτογαλικό. Η γλώσσα συνεργασίας ήταν τα Αγγλικά. 

Πρωτεύοντα ρόλο στην επικοινωνία και διάδραση των σχολείων-εταίρων έπαιξε η χρήση των ΤΠΕ και Wed.2 

εργαλείων, φιλικών προς τους μαθητές ώστε να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες για την 

διάδοση της πληροφορίας και την επίτευξη των κοινών στόχων. Με έναυσμα τις εικαστικές δραστηριότητες που 

παρουσίασαν οι εταίροι προωθήθηκε η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών μέσω της 

αλληλοπαρατήρησης, του σχολιασμού, της σύγκρισης, της αναζήτησης της πληροφορίας και πρωτοτυπίας, της 

επίλυσης προβλημάτων, της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης και του αναστοχασμού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι οι μαθητές κατανόησαν βιωματικά ότι είναι μέλη μιας μεγάλης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής 

κοινότητας και πολίτες της Ευρώπης. Το έργο ενσωματώθηκε πλήρως στο ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του ελληνικού 

Νηπιαγωγείου και αποτέλεσε μια εποικοδομητική και απολαυστική καινοτόμα εμπειρία για όλες τις τάξεις που 

συμμετείχαν. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, Τέχνη, δημιουργία, έκφραση, συνεργασία 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τις τελευταίες δεκαετίες το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στη διερεύνηση των αποτελεσματικών 

περιβαλλόντων μάθησης στην τυπική εκπαίδευση μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Η χρήση των ΤΠΕ  έχει θετικές 

επιδράσεις τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς δίνοντας τους τα κίνητρα να ανακαλύψουν τη γνώση 

και κάνοντας ταυτόχρονα την όλη διαδικασία περισσότερο ελκυστική. Από το 1995 η Λευκή Βίβλος αναφέρει για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση ότι η κοινωνία της πληροφορίας αναμένεται να αλλάξει τις μεθόδους διδασκαλίας 

μετατρέποντας τη σχέση δασκάλου μαθητή σε μια νέα διαδραστική σχέση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,1995).Η χρήση των 

ΤΠΕ έχει επίσης συμβάλλει σημαντικά στις συνεργασίες και των σχολείων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια προσεγγίζοντας νέες καινοτόμες μεθόδους 

διδασκαλίας και δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς για ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μέσω των 

ευρωπαϊκών δικτύων τα σχολεία και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης  

ανταλλάσσοντας γνώσεις και τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί και η διαδικτυακή 

κοινότητα eTwinning. 

Η συμμετοχή στο eTwinning παρέχει τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, αφού η συμμετοχή τους στις δράσεις, τους προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της ικανότητας σε 

τομείς ευρωπαϊκών βασικών ικανοτήτων, όπως είναι η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, ο ψηφιακός εγγραμματισμός 

και η ικανότητα για ανάπτυξη διαπροσωπικών, διαπολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Official Journal, 2006). 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, όλων των βαθμίδων, έρχονται αντιμέτωποι με μια ιδιόμορφη κατάσταση. Από τη μία 

πλευρά είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν με βάση ξεπερασμένα, ή τουλάχιστον όχι επικαιροποιημένα, 

προγράμματα σπουδών, αλλά και σε ένα σχολικό περιβάλλον με πολλές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Παράλληλα, προκειμένου να είναι ενήμεροι σχετικά με τις εξελίξεις στο επιστημονικό, αλλά και στο παιδαγωγικό 

πεδίο, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις συνεχείς εξελίξεις ιδιαίτερα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση (Caroll & Resta, 2010). 

Έτσι λοιπόν, αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, η συμμετοχή τους στο eTwinning, δεν τους βοηθά μόνο να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο επιστημονικό τους πεδίο ή/και στα παιδαγωγικά, αλλά και να αναπτύξουν, ή 

ακόμα και να ενισχύσουν, τις γνώσεις και δεξιότητες τους σχετικά με τις ΤΠΕ. Με δεδομένο ότι  η γνώση 

δημιουργείται και διαχέεται με ταχύτατους ρυθμούς πλέον, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών χωρίς 

δεξιότητες στις ΤΠΕ δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. 
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Στην τελική αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013), σχετικά με το eTwinning, είναι χαρακτηριστικό ότι οι μαθητές, 

κατά την αξιολόγηση τους, δεν τοποθετούν την απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ σε υψηλά ιεραρχικά επίπεδο, σε σχέση με 

τα υπόλοιπα οφέλη, αφού οι νέες γενιές είναι πολύ πιο εξοικειωμένες με τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα και γενικά με 

οτιδήποτε έχει σχέση με το διαδίκτυο.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την ανάπτυξη του έργου εφαρμόστηκαν, ως διδακτικές μεθοδολογίες για την κατάκτηση της γνώσης, η 

διαθεματική και βιωματική προσέγγιση, η μέθοδος project, η ομαδο-συνεργατική μάθηση (Δαφέρμου, Κουλούρη & 

Μπασαγιάννη, 2006; Χρυσαφίδης, 1994). Αξιοποιήθηκαν οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις σύνδεσης παιχνιδιού-

μάθησης και της συμμετοχής των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία. Αφού ελήφθησαν υπόψη οι πρότερες εμπειρίες 

των μαθητών και τα προσωπικά τους βιώματα και με ερέθισμα την Τέχνη και τα Εικαστικά, αγαπημένο και οικείο 

μέσο έκφρασης των μικρών μαθητών, επιδιώχθηκε να κατακτήσουν νέες γνώσεις που συνδέονταν με διαφορετικές 

μαθησιακές περιοχές, όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Πληροφορική και ο Τεχνολογικός εγγραμματισμός, η Γλώσσα, 

τα Μαθηματικά. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην δυναμική εμπλοκή των παιδιών στην μαθησιακή διαδικασία και στη 

διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων για την εξέλιξη του έργου. Ενθαρρύνθηκαν να αναζητούν πληροφορίες, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συζητούν και να συναποφασίζουν, να σέβονται τις συλλογικές αποφάσεις, να 

σχολιάζουν, να συγκρίνουν , να αξιολογούν και να αυτοαξιολογούνται, να αναστοχάζονται. Αξιοποιήθηκαν διδακτικές 

πρακτικές όπως άντληση πληροφοριών, αφήγηση εμπειριών, ανάγνωση κειμένων, διατύπωση ερωτημάτων και 

διερεύνηση, έκφραση συναισθημάτων και παραγωγή εικαστικών δημιουργιών, κειμένων και ψηφιακών 

παρουσιάσεων για συνεργατικούς και επικοινωνιακούς λόγους. Αξιοποιήθηκε στο έπακρο η αντίληψη ότι η μάθηση 

είναι κοινωνική δραστηριότητα αφού τα παιδιά είχαν πλήθος ευκαιριών να συναναστραφούν και να 

αλληλεπιδράσουν με άλλα άτομα, μέλη ομάδας ενδοσχολικής ή διακρατικής, συνομηλίκους-εταίρους, δασκάλους, 

γονείς και με ποικίλα υλικά.  

Οι νέες τεχνολογίες και τα Web.2 εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, για τα οποία ελήφθη μέριμνα ώστε να είναι όσο 

το δυνατόν φιλικότερα προς τις διαφορετικές ηλικίες και τα ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα των παιδιών, 

αποτέλεσαν σπουδαίο κίνητρο για την ανακάλυψη και κατάκτηση της γνώσης για τους μαθητές μας και τους 

προσέφεραν ευκαιρίες να εργαστούν, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με σύγχρονους τρόπους και μέσα. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν συνεργάστηκαν και επικοινώνησαν με χρήση των νέων τεχνολογιών που τους 

προσέφεραν γρήγορη και εύκολη επαφή (Twinspace, emails, messenger,διαδικτυακές συναντήσεις και 
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συζητήσεις),Αντάλλαξαν γνώσεις, πληροφορίες και ιδέες και αξιολόγησαν την πορεία του έργου και τα 

αποτελέσματά του. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ώστε οι εμπλεκόμενοι να απολαύσουν-

«enjoy»- τη συμμετοχή τους σε ένα ενδιαφέρον και δημιουργικό ταξίδι κοινών εμπειριών και γνώσεων. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου ελήφθησαν υπόψη το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο και 

καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι μαθητές να εμπλακούν δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία και να τους δοθούν 

κίνητρα για μάθηση. Αξιοποιήθηκαν όλες οι μαθησιακές περιοχές και το έργο συνδέθηκε με τους τομείς 

«Δημιουργία-Έκφραση», «Ηλεκτρονικός Εγγραμματισμός», «Μελέτη Περιβάλλοντος», «Εγγραμματισμός» αλλά και 

με τα «Μαθηματικά». Οι στόχοι ήταν οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων: 

• να κατακτήσουν τη γνώση αλληλεπιδρώντας με εικαστικά, τεχνολογικά υλικά & ανθρώπους (π.χ. 

καλεσμένοι καλλιτέχνες, γονείς, δάσκαλοι, επικοινωνία/ανταλλαγή με εταίρους συνομηλίκους) και να 

έχουν τα ίδια ενεργητικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου.( Από τα παιδιά αναδύθηκαν πολλές δράσεις 

όπως οι «IΝSPIRATIONS»,μετά από επιθυμία τους να ανταλλάξουν δώρα με τους νέους διαδικτυακούς 

φίλους, η σελίδα «Αctivities we like to share» όπου ήθελαν να αναρτήσουν άλλες εργασίες τους, 

αναζήτηση στο διαδίκτυο της ονομασίας «Ευρώπη» στη γλώσσα των εταίρων κ.α.) 

• να πάρουν & να αναζητήσουν πληροφορίες, για τον πολιτισμό των εταίρων, τη σημαία, τη γλώσσα & να 

βιώσουν την έννοια «πολίτης της Ευρώπης».  

• να κινητοποιηθεί η φυσική τους περιέργεια & να ενεργοποιηθεί η σκέψη τους με αποτέλεσμα να 

«μάθουν πώς να μαθαίνουν».  

• να παράγουν έργα & κείμενα με επικοινωνιακό στόχο (κάρτες, αφίσες, βιβλία) και μέσα από την 

επίλυση προβλημάτων, να εφαρμόζουν «χρήσιμη γνώση», 

• να συνδέουν την εργασία τους με τον πραγματικό κόσμο και να ευαισθητοποιούνται ως μέλη 

κοινωνικού συνόλου. 

• να κατανοήσουν βιωματικά τις έννοιες της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών (προτάσεις, 

διάλογος, σεβασμό στο πλειοψηφικό αποτέλεσμα). 

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας αλλά και αυτονομίας μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. 
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• να απολαύσουν το άνοιγμα της σχολικής τάξης στη συμμετοχή των γονέων τους και να συνεργαστούν 

μαζί τους για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος σχετικού με το έργο (φωτογραφίες, Avatars, 

συναντήσεις)  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ 
Στο ξεκίνημα του έργου μας ασχοληθήκαμε με την παρουσίαση των σχολείων μας, των μαθητών και των πόλεων των 

εταίρων. Κάποιοι από τους εταίρους έκαναν παρουσίαση και της χώρας τους μέσα από σύντομα βίντεο. 

Παρουσιάστηκαν τα σχολεία εξωτερικά αλλά και στο εσωτερικό τους και τέλος, έγινε παρουσίαση των μαθητών μέσα 

από ζωγραφιές τους. 

Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε να παρουσιαστούν οι σημαίες των κρατών με όποιον εικαστικό τρόπο επέλεγε το κάθε 

σχολείο. Με τη δραστηριότητα αυτή παρουσιάστηκαν στην πλατφόρμα, οι σημαίες των κρατών-εταίρων με 

εξαιρετικά ευφάνταστους τρόπους και δόθηκε ευκαιρία σε όλους τους συνεργαζόμενους μαθητές να γνωρίσουν όχι 

μόνο τις σημαίες των κρατών-εταίρων αλλά και να γνωρίσουν διαφορετικές εικαστικές τεχνικές. 

Μια εξαιρετική δραστηριότητα, ακολούθησε στη συνέχεια, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 

καλλιτεχνικών δημιουργιών μέσω ταχυδρομείου. Οι καλλιτεχνικές αυτές δημιουργίες ήταν εμπνευσμένες 

αποκλειστικά από τα χρώματα της σημαίας κάθε συνεργαζόμενου σχολείου (Inspirations). Όλοι οι εταίροι στείλαμε 

στους άλλους συνεργάτες δημιουργίες φτιαγμένες αποκλειστικά με τα χρώματα της σημαίας του κράτους που 

θέλαμε να λάβει την δημιουργία μας. Στο έργο, δημιουργήθηκε ξεχωριστή σελίδα για τα ‘Inspirations’ καθώς και για 

τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία τους. Επίσης δημιουργήθηκε και ψηφιακό βιβλίο στο 

Storyjumper με αναφορά σε όλες της δημιουργίες Inspirations, ανά σχολείο-εταίρο και εικαστική τεχνική. 

Σειρά είχε ο χωρισμός των μαθητών σε τρεις διακρατικές ομάδες. Κάθε συνεργαζόμενο σχολείο χώρισε τους μαθητές 

του σε τρεις ομάδες και έδωσε ένα όνομα σε κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, αφού αναρτήθηκαν στην ανάλογη σελίδα τα 

ονόματα κάθε ομάδας από κάθε συνεργαζόμενο σχολείο, δημιουργήθηκαν τρία paddlets, μέσω των οποίων κάθε 

σχολείο ψήφισε το όνομα της επιλογής του για την κάθε ομάδα από αυτά που είχαν αναρτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, 

ψηφίστηκαν τα τρία ονόματα των τριών διακρατικών ομάδων και ως ‘επιβράβευση’ για το σχολείο, το όνομα της 

ομάδας του οποίου επικράτησε, συμφωνήθηκε να δημιουργήσει το logo εκείνης της ομάδας. Έτσι αποκτήσαμε τρία 

logos, για τις τρεις ομάδες: ‘The bright colours’, ‘The colourful kids’, ‘The pink cloud’. Τα logos των ομάδων 
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αναρτήθηκαν στην eTwinning γωνία σε κάθε συνεργαζόμενο σχολείο και χρησιμοποιούνταν από τις ομάδες κατά τη 

διάρκεια ενδοσχολικών και διακρατικών δραστηριοτήτων. 

Συγχρόνως με την παραπάνω δραστηριότητα, δημιουργήθηκε συνεργατικά το σήμα-logo, του έργου. Κάθε 

διακρατική ομάδα, δημιούργησε συνεργατικά μέσω του προγράμματος ζωγραφικής των Windows (Paint program 

των Windows), ένα ψηφιακό logo. Κατά αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκαν τρία logos για το έργο. Κατόπιν, 

ψηφίσαμε το επικρατέστερο logo. 

Η πρώτη βασική δραστηριότητα του έργου, ήταν η παρουσίαση ενός έργου αρχαίας περιόδου από κάθε 

συνεργαζόμενο σχολείο. Κάθε σχολείο επέλεξε να παρουσιάσει ένα αρχαίο έργο από τη χώρα του, δίνοντας όλες τις 

απαραίτητες λεπτομέρειες για την γνωριμία με το έργο και την κατανόησή του από τους εταίρους. Στη συνέχεια, ο 

καθένας από τους εταίρους ζήτησε από τους υπόλοιπους, να αναπαράγουν ένα κομμάτι το οποίο υποδείκνυε,, από 

το έργο που παρουσίασαν, με όποιον τρόπο ήθελαν. Για παράδειγμα, ένα από τα ελληνικά συνεργαζόμενα σχολεία, 

το οποίο παρουσίασε τα κυκλαδικά ειδώλια, ζήτησε από τους εταίρους να αναπαράγουν όπως ήθελαν την κυκλαδική 

κεφαλή (η οποία τους δόθηκε). Ένα άλλο σχολείο από την Ισπανία, αφού παρουσίασε ένα αρχαίο μωσαϊκό πάτωμα 

μιας πόλης, ζήτησε από τους εταίρους να το φτιάξουν μια μικρογραφία του μωσαϊκού με καπάκια, ακολουθώντας το 

μοτίβο που οι εταίροι ήθελαν. Αφού συλλέχθηκαν όλες οι εικαστικές εργασίες των συνεργαζόμενων σχολείων, 

προβήκαμε σε συνεργατική παρουσίαση των αρχαίων αυτών αναπαραγωγών μέσω του Google slides. Συγχρόνως, 

κάθε εταίρος, παρουσίασε τη δουλειά των αρχαίων αναπαραγωγικών έργων από τα συνεργαζόμενα σχολεία για το 

δικό του έργο, με τον τρόπο που επέλεγε, πχ για τα κυκλαδικά ειδώλια και για το μύθο της Ευρώπης (από δυο 

συνεργαζόμενα σχολεία) δημιουργήθηκαν ebooks με το εργαλείο storyjumper. 

Τα Χριστούγεννα, ανταλλάξαμε κάρτες φτιαγμένες με διάφορες εικαστικές τεχνικές, αλλά και αυτοσχέδια παιχνίδια 

μέσω ταχυδρομείου. Σε ξεχωριστή σελίδα, περιγράφονταν οι τεχνικές που ακολουθήθηκαν για τις κάρτες αυτές. 

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια (με τα εργαλεία jigsaw, learningapps, kahoot,) από 

τους εταίρους, βασισμένα στις καλλιτεχνικές δημιουργίες των παιδιών από τα αρχαία έργα που παρουσίασαν. 

Δημιουργήθηκε σελίδα για τα κουίζ καθώς και για αυτοσχέδια χειροποίητα παιχνίδια που φτιάχτηκαν. 

Θέλοντας να ενθαρρύνουμε και τους γονείς των μαθητών ώστε να πάρουν μέρος στο έργο, δημιουργήσαμε μια 

σελίδα όπου οι γονείς παρουσίαζαν τις δράσεις τους πάνω στα αρχαία έργα που είχαμε παρουσιάσει. 
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Β΄ ΣΤΑΔΙΟ 
Στο δεύτερο μέρος του έργου κάθε σχολείο-εταίρος έπρεπε ,σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να επιλέξει ένα εικαστικό 

έργο/καλλιτέχνη  σύγχρονης τέχνης της χώρας του και να παρουσιάσει μέσω του Twinspace και με τη χρήση 

εφαρμογής παρουσίασης της επιλογής του πληροφορίες γι’ αυτό και τον καλλιτέχνη. Η δραστηριότητα αυτή ήταν το 

ερέθισμα για την επαφή των μαθητών με ποικίλα εικαστικά έργα και τεχνικές, γνωριμία με γνωστούς καλλιτέχνες της 

χώρας τους αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η δραστηριότητα αυτή επεκτάθηκε σε πρωτότυπες δημιουργίες 

των μαθητών που  εμπνεύστηκαν από τα  έργα, πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά και εργαζόμενοι σε ομάδες 

επέλεξαν δια ψηφοφορίας το έργο που θα παρουσίαζαν μέσω του Twinspace στους συνεργάτες. Μ’ αυτό τον τρόπο 

εισήχθησαν στις έννοιες της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών. 

Τα σχολεία-εταίροι δεν είχαν ξεχωριστό φάκελο ή σελίδα αλλά οι εργασίες αναρτούνταν σε κοινό φάκελο και σελίδα 

ανά θέμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέρος της εικαστικής δημιουργίας των μαθητών, με δική τους απόφαση/ψηφοφορία, 

αναρτήθηκε σε νέα σελίδα της πλατφόρμας ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεργατικό φόντο όπου θα διαδραματιζόταν 

μια ψηφιακή συνεργατική ιστορία, ebook. Παράλληλα, οι μαθητές-εταίροι από κάθε σχολείο επέλεξαν έναν ήρωα 

από την εφαρμογή Storyjumper ,του έδωσαν όνομα, περιέγραψαν το χαρακτήρα του, τα ενδιαφέροντά του και  

ανάρτησαν το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας της κάθε τάξης στη σχετική σελίδα. Οι ήρωες αυτοί, όλων των 

εταίρων, αποτέλεσαν τους ήρωες της ιστορίας που δημιουργήθηκε συνεργατικά στο Storyjumper. Στην αρχή της 

ιστορίας κάθε εταίρος παρουσίασε τον ήρωά του με φόντο την πόλη/χώρα που είχε συνδημιουργηθεί και σε δεύτερο 

χρόνο συνέχιζε την πλοκή της ιστορίας. 

Παράλληλα προγραμματίζονταν και πραγματοποιούνταν διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ των σχολείων-εταίρων 

μέσω της εφαρμογής Adobe Connect.Οι μαθητές-εταίροι συστήνονταν και παρουσίαζαν τον εαυτό τους και τα 

ενδιαφέροντά τους με οργανωμένες δραστηριότητες «συνεντεύξεις» και ενθουσιάστηκαν παίζοντας online παιχνίδια 

Kahoot δημιουργημένα ειδικά για το θέμα του project και τις κοινές δραστηριότητες. Παρουσίαση και γνωριμία των 

μαθητών μεταξύ τους έγινε και με ψηφιακές παρουσιάσεις αλλά και μέσω του forum του Twinspace όπου, με τη 

βοήθεια των δασκάλων, έγραφαν την ηλικία, τα χόμπι τους κ.ά. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων οι 

μαθητές μοιράστηκαν την εφαρμογή whiteboard και απόλαυσαν την εμπειρία της συνεργατικής ζωγραφικής εξ 

αποστάσεως, που τους προσέφεραν οι νέες τεχνολογίες. Επίσης δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς παιχνίδια 

με τις εφαρμογές learningapps, onlinequizcreator, quiz-maker που σχετίζονταν με τα έργα τέχνης που είχαν 

παρουσιαστεί και οι μαθητές μπορούσαν να παίζουν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι αφού οι γονείς τους είχαν 
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ενημερωθεί και προμηθευτεί τους κωδικούς των παιδιών τους ώστε να παρακολουθούν, να σχολιάζουν και να 

συμμετέχουν και οι ίδιοι. Πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις γονέων στα σχολεία με σκοπό την ενημέρωσή τους για 

την πορεία του έργου αλλά και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες δραστηριότητες όπως τη δημιουργία Avatars των 

παιδιών τους με τη δική τους βοήθεια, μια απολαυστική εμπειρία για γονείς-παιδιά-δασκάλους. Κάποιοι γονείς 

συμμετείχαν με δικές τους καλλιτεχνικές δημιουργίες σχετικές με τα έργα που παρουσίαζαν τα παιδιά τους στους 

εταίρους. 

Έγινε προσπάθεια να έρθουν οι μαθητές σε επαφή και με άλλες τέχνες, όπως με την τέχνη της φωτογραφίας, και 

μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και η σελίδα «Nature is an Artist» όπου μπορούσαν με τη βοήθεια των 

γονέων ή των δασκάλων να αναρτούν δικές τους φωτογραφίες με θέματα από τη φύση π.χ. τοπία, φυτά κλπ. Η 

σελίδα αυτή εμπλουτίστηκε με αναρτήσεις etwinners, και όχι μόνο, σε δημόσιο Padlet, με φωτογραφίες από 

διάφορα μέρη της Ευρώπης το οποίο ενσωματώθηκε στη σελίδα στο Twinspace. Επίσης δημιουργήθηκαν σελίδες με 

δραστηριότητες χορού, μουσικής και άλλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που οι μαθητές ήθελαν να αναρτήσουν 

για να τις μοιραστούν με τους διαδικτυακούς εταίρους (σελίδα «We like to share»). 

Δημιουργήθηκε στην εφαρμογή Canva.com συνεργατικό αναμνηστικό άλμπουμ των σχολείων-εταίρων , ένας 

κινούμενος χάρτης από σχολείο σε σχολείο -animated map- στο Pictramap και Βεβαίωση συμμετοχής στο έργο για 

τους μαθητές, στο Κidscerts.com 

Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν την πορεία του έργου, αρχικά,  τον Μάρτιο. Στο τέλος του έργου δημιουργήθηκαν 

ερωτηματολόγια  για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή Google forms τα οποία και 

απαντήθηκαν και εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα για την οργάνωση του έργου και την επίτευξη των στόχων. 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 

Κάθε σχολείο-εταίρος επέλεξε τους τρόπους που εξυπηρετούσαν καλύτερα τη διάχυση του έργου, σύμφωνα με το 

πλαίσιο λειτουργίας κάθε τάξης και σχολείου. Έτσι οι τρόποι διάχυσης και παρουσίασης ήταν ποικίλοι, όπως: 

• Δημιουργία επίσημου blog “Join in Art, Enjoy yourself!” 

• Δημόσιες σελίδες του Τwinspace  και αρχική σελίδα του έργου 

• Δημιουργία γωνιάς eTwinning στα σχολεία 

• Αναρτήσεις στα ιστολόγια και στα blogs των σχολείων 

• Αναρτήσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως ψηφιακά. 
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• Αναρτήσεις στο facebook, στα blogs των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων 

• Ψηφιακές παρουσιάσεις του έργου στους γονείς, κατά διαστήματα, αλλά και στην τελική γιορτή των 

σχολείων 

• Παρουσίαση του έργου σε ημερίδα για εκπαιδευτικούς του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αρχικά, για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία του έργου αυτού πραγματοποιήθηκε από τους ιδρυτές του 

έργου μια διαγνωστική αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και γνώσεις των παιδιών 

της ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνεται. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, 

πραγματοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση με στόχο τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών για ανατροφοδότηση, 

βελτίωση και ανασχεδιασμό των μαθησιακών διαδικασιών του προγράμματος. Τέλος, η συνολική αξιολόγηση του 

έργου πραγματοποιήθηκε σε συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά με το πέρας του προγράμματος, 

αφού είχε προηγηθεί επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και ανατροφοδότηση για το θέμα αυτό μέσω του forum των 

συνεργατών.  

 Έτσι λοιπόν τον Μάρτιο του 2019 δόθηκε στους εκπαιδευτικούς που ενεπλάκησαν στο έργο ένα ερωτηματολόγιο σε 

μορφή docs.google και καταγράφηκαν οι απόψεις τους, οι οποίες συλλέχθηκαν και αποτυπώθηκαν σε γραφήματα. 

Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν για τους λόγους που επέλεξαν να συμμετέχουν στο έργο, τι περίμεναν από αυτό και αν 

μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή το έργο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, πόσο τους βοήθησε στην μαθησιακή 

διαδικασία και παράλληλα πρότειναν τρόπους βελτίωσης και εκ νέου διαμόρφωσής του για την περαιτέρω εξέλιξή 

του.  

Στην φάση της τελικής αξιολόγησης, για τα παιδιά των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε μορφή docs.google αλλά και φυλλάδια. Τα παιδιά κλήθηκαν να 

ζωγραφίσουν και να πουν τι τους άρεσε περισσότερο και τι δεν τους άρεσε από το πρόγραμμα, τι τους ενθουσίασε 

περισσότερο κατά τη διάρκεια του προγράμματος κι αν θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα άλλο πρόγραμμα e 

Twinning στο μέλλον και οι απαντήσεις τους σε γραφήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση της αξιολόγησης 

των παιδιών είχε ιδιαίτερα θετικό χαρακτήρα. 

Για την αξιολόγηση των γονιών χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης με 6 ερωτήσεις. Οι γονείς αξιολόγησαν 

θετικά τη συμμετοχή του παιδιού τους σε έργα eΤwinning, εξέφρασαν την αρέσκεια και την επιθυμία τους για τη 
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συμμετοχή των παιδιών τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αποτύπωσαν θετικά τη συμμετοχή σχολείων σε τέτοιου 

είδους προγράμματα, θα πρότειναν με σιγουριά κι άλλα σχολεία να εμπλακούν σε αντίστοιχα προγράμματα και 

τέλος η συντριπτική πλειοψηφία τους θα επιθυμούσε τη συμμετοχή του παιδιού του σε μελλοντικά ευρωπαϊκά έργα.  

Η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με 10 ερωτήσεις που δόθηκαν σε μορφή docs.google και 

καταγράφηκαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις για τις προσδοκίες τους, τη λειτουργία του Twinspace, την επίτευξη των 

προκαθορισμένων στόχων, την πίστη τους για να προτείνουν ένα τέτοιο έργο σε κάποιο συνάδελφό τους, την 

ικανοποίηση από τη συμμετοχή των παιδιών της τάξης τους και τέλος αποτύπωσαν τις δραστηριότητες που τους 

άρεσαν περισσότερο και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν.  

Συνολικά το έργο ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντα των παιδιών, συγκίνησε και ταξίδεψε  παιδιά, εκπαιδευτικούς  

και γονείς μέσα από τα παράγωγα των δραστηριοτήτων τους σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Στα παιδιά 

καλλιεργήθηκαν δεξιότητες και στάσεις όπου με την αρωγή της τεχνολογίας  δημιουργήθηκαν έργα με κοινούς 

στόχους και παράλληλα σημειώθηκε αλληλεπίδραση σε επίπεδο μάθησης, εμπειριών και προπαντός συναισθημάτων. 

Ταυτόχρονα, συντέλεσε ώστε εκπαιδευτικοί και παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού και να 

εμπλακούν σε δημιουργικές συνεργασίες και σύγχρονες μορφές διδασκαλίας. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Με το πρόγραμμα αυτό δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους, να ανακαλύψουν νέους δρόμους 

μάθησης και δημιουργίας, να μοιραστούν ιδέες και εμπειρίες, να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους και να 

δημιουργήσουν συνεργατικά και πρωτότυπα έργα. Παράλληλα να γνωρίσουν σημαντικά έργα τέχνης διαφορετικών 

χρονικών περιόδων, τάσεων και πολιτισμικής κουλτούρας μέσα από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ταυτόχρονα, 

τα παιδιά εξερεύνησαν νέους τρόπους έκφρασης με διάφορα υλικά που ναι μεν τους ήταν οικεία, με έναυσμα όμως 

τα έργα τέχνης της χώρας τους αλλά και των άλλων χωρών που συμμετείχαν μαζί τους, απογείωσαν τις αισθήσεις 

τους, τους έμαθαν να ακούν, να αφομοιώνουν και να μετασχηματίζουν δημιουργικά την παλιά και τη νέα γνώση και 

όλα αυτά να φανούν έκδηλα στις δράσεις τους. Οι ποικίλες παιδαγωγικές μέθοδοι, όπως η συνεργατική, η βιωματική, 

η διερευνητική, αυτή της επίλυσης προβλημάτων κ.ά σε συνδυασμό πάντα με το παιχνίδι στην μαθησιακή 

διαδικασία -με παραδοσιακούς αλλά και με ψηφιακούς τρόπους- ενεργοποίησε τη σκέψη των παιδιών και έχτισε 

γερά θεμέλια στις έννοιες που σχετίζονται με την Τέχνη - αφήνοντας το πολύτιμο αποτύπωμα τους στην εξελικτική 

τους πορεία.    
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Το έργο ενσωματώθηκε στις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία που διέπουν το  ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, διαπερνώντας όλα 

σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο χώρο του σχολείου.  

Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του προγράμματος υπήρξε αποτελεσματική σε όλα τα στάδια υλοποίησης του 

προγράμματος με τη βοήθεια του twinspace αλλά κι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι συνεργατικές δράσεις 

που αναπτύχθηκαν προήγαγαν την επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και την δημιουργία παραγώγων με άξονα 

την ισότιμη συμμετοχή των σχολείων. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός με την χρήση των Τ.Π.Ε. σε παιδιά και 

εκπαιδευτικούς καλλιεργήθηκε και βελτιώθηκε σημαντικά με έναν ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο. Παιδιά και 

εκπαιδευτικοί γνώρισαν καινούργιους φίλους, αφουγκράστηκαν τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους και 

αλληλεπίδρασαν δημιουργικά, κάτι το οποίο ενίσχυσε ιδιαίτερα στα παιδιά την αυτοπεποίθηση, την 

δημιουργικότητά και την κριτική τους σκέψη. Οι γονείς ανακάλυψαν δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών τους που 

δεν γνώριζαν και εξεπλάγησαν ευχάριστα από αυτές. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους, απόλαυσαν την 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ τους, βελτίωσαν τους τρόπους και την ποιότητα της διδασκαλίας τους στην 

τάξη  και έδωσαν ραντεβού για νέες συνεργασίας, κάτω από την φιλόξενη ομπρέλα της ευρωπαϊκής οικογένειας, 

αυτή του eΤwinning. 
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Virtual Story 

 Αντωνίου Ελισάβετ1, Νικολαΐδου Σαμέλα2, Σπαθάρα Νίκη3 

 
1Νηπιαγωγός, Med - Προϊσταμένη 23ου Νηπιαγωγείου Λάρισας 

elalaki@yahoo.gr 
2Νηπιαγωγός - 23o Νηπιαγωγείο Λάρισας 

simelanikola@gmail.com 
3Νηπιαγωγός - Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Μεσοχωρίου 

spattone69@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To eTwinning έργο «Virtual Story» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning, μεταξύ σχολείων από τη Λιθουανία, την 

Ισπανία, την  Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το σχ. έτος 2018-2019. Πρόκειται για ένα 

πρόγραμμα που μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. των εργαλείων web.2 και ειδικότερα της ψηφιακής αφήγησης 

στόχευε στο να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της συνεργασίας με τους άλλους.  Απώτερος στόχος του 

προγράμματος ήταν η δημιουργία ιστοριών και αντίστοιχων ηρώων με την υποστήριξη εργαλείων του web.2.0, μέσα 

σ΄ ένα καινοτόμο, συνεργατικό και διαδραστικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Παράλληλα, βασικός στόχος του προγράμματος αποτέλεσε η υιοθέτηση από τα νήπια, στάσεων και δεξιοτήτων, 

απαραίτητων για την μετέπειτα ζωή τους. Το έργο στηρίχθηκε στη διαθεματική και ομαδοσυνεργατική προσέγγιση 

μέσω του παιχνιδιού και πολλών βιωματικών δραστηριοτήτων. Η βασική του καινοτομία ήταν ο συνδυασμός 

παραδοσιακών μεθόδων και ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων που κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών, 

βοήθησε τη συνεργασία με τα σχολεία - συνεργάτες και την απόκτηση νέων εκπαιδευτικών εμπειριών.            

Επιπλέον το έργο συνδέθηκε με βασικούς στόχους και αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 

Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι όπως η διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική 

εργασία, η εμπλοκή σε καταστάσεις προβληματισμού, η διατύπωση ερωτήσεων και υποθέσεων,  ο πειραματισμός και 

η διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., ψηφιακή αφήγηση, συνεργασία, δημιουργική γραφή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το e Twinning project “Virtual story’’ βασίστηκε στην ιδέα της δημιουργίας ιστοριών μέσω της συνεργασίας και της 

αλληλεπίδρασης με κοινό άξονα τη χρήση εργαλείων του διαδικτύου. Οι μαθητές δημιούργησαν τον ήρωα της δικής 

τους ιστορίας, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και μεθόδους, ενώ δημιουργήθηκε το τελικό έργο με τη μορφή της 

ψηφιακής αφήγησης. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον απέκτησε διαδραστικότητα, έγινε πιο ελκυστικό και αυθεντικό, 

ενώ συνέβαλε στην απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  

Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ενισχύεται και εμπλουτίζεται η μαθησιακή περιοχή που αφορά στην ένταξη των ΤΠΕ 

στο νηπιαγωγείο. Εισάγεται ο ψηφιακός γραμματισμός με μεγαλύτερη έμφαση και διευρύνεται η εμπλοκή των 

νηπίων με ψηφιακά μέσα και πηγές. Διατηρούνται δύο βασικές αρχές: α) η χρήση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο δεν είναι 

αυτοσκοπός και β) οι ΤΠΕ λειτουργούν σε σχέση με τις άλλες μαθησιακές περιοχές (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2011:115-117). Άλλωστε, σύμφωνα με το ΔΕΕΠΣ – ΑΠΣ η πρώτη ικανότητα που επιδιώκεται να αναπτυχθεί από τα 

νήπια είναι «να διηγούνται/αφηγούνται» (ΔΕΕΠΣ-ΑΠΣ, 2003:4313). Επιπλέον τα οφέλη από την αξιοποίηση της 

ψηφιακής αφήγησης στην τάξη είναι πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, να 

εξοικειωθούν στο πλαίσιο λειτουργίας διαχείρισης έργων, να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και 

συνεργασίας, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και το ενδιαφέρον τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, να 

κατακτήσουν ψηφιακές δεξιότητες (οπτικός και τεχνολογικός εγγραμματισμός), να συμμετάσχουν σε αυθεντικές 

μαθησιακές καταστάσεις, δραστηριότητες με νόημα και να εκτεθούν σε πολλαπλές οπτικές γωνίες για ένα θέμα 

(Κόμης, χ.χ). Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων μπορεί να αποτελέσει, ταυτόχρονα, κίνητρο για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ΤΠΕ και μέσο για την μάθηση στο πλαίσιο των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ενώ υποστηρίζει την 

ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία 

(Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010). Επιπλέον, η εμπλοκή των μαθητών με την ψηφιακή αφήγηση παρέχει κινητοποίηση 

της φαντασίας τους, ενίσχυση της γλωσσικής τους ανάπτυξης, ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επεξεργασίας 

πληροφοριών (σύνθεση, επεξεργασία και διάδοση), ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας (ακρόαση αναμονή σειράς, 

συνδυασμός γραπτού λόγου και εικόνας) και ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης (Κόμης, χ.χ.). 

Παράλληλα, με την ψηφιακή αφήγηση αναδύθηκαν δεξιότητες δημιουργικής γραφής. Σύμφωνα με το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράμματα Σπουδών Νηπιαγωγείου (ΦΕΚ 1376-

Β/18-10-2001), η δημιουργική γραφή εκλαμβάνεται ως μέρος της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και καταγράφεται 

στην προσχολική διδακτική και στις προτάσεις των Προγραμμάτων Σπουδών με σύνολα ασκήσεων και ενεργειών, οι 
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οποίες βοηθούν τα νήπια να βελτιώσουν την ικανότητα της ακρόασης και της ομιλίας και να αποκτήσουν 

αναγνωστικές και «συγγραφικές» δεξιότητες (Κωτόπουλος, Βακάλη, Ζωγράφου – Τσιαντάκη 2013).  Στον χώρο της 

εκπαίδευσης, αντιμετωπίζεται ως μια ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού, το οποίο γραπτά, αλλά 

και προφορικά, αποτυπώνει ιδέες, συναισθήματα και εντυπώσεις με τον δικό του τρόπο. Η μέχρι σήμερα εμπειρία 

της Δημιουργικής Γραφής αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθηση του, ενώ 

ταυτόχρονα, δρα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας, κατά πολύ, τη γλωσσική, διανοητική 

και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Κωτόπουλος, χ.χ.). Σύμφωνα με την Σοφία Νικολαΐδου (χ.χ.), οι 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο σχολείο είναι ένα παιχνίδι αφηγηματικών στρατηγικών, οργάνωσης της 

σκέψης και του λόγου, επιλογής και συναρμογής λέξεων.  

Το έργο αυτό ενίσχυσε τις δεξιότητες των μαθητών στη λογοτεχνία, την τέχνη, την πληροφορική και την επικοινωνία. 

Οι ήρωες που δημιούργησαν οι μαθητές ''ενεπλάκησαν ''σε ποικίλες δράσεις, όπως online παιχνίδια, θεατρικά 

δρώμενα, εικαστικά έργα, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, τη φαντασία και δημιουργικότητα. Μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-Twinning oι μαθητές μας ήλθαν σε επαφή με τους λαούς της Ευρώπης, αντάλλαξαν 

ιδέες απόψεις και συναισθήματα, ενώ γνώρισαν την κουλτούρα και στοιχεία του πολιτισμού τους. Το πρόγραμμα  e 

Twinning αποσκοπεί στις συνεργασίες μεταξύ σχολείων για οποιοδήποτε μάθημα, ενώ η καινοτομία που προσφέρει 

η ιδέα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων, είναι η απλότητα της όλης διαδικασίας και η αμεσότητα της  

δράσης, στοιχεία που ευνόησαν τη θεμελίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών και τη συμμετοχή του 

σχολείου σ’ ένα καινοτόμο πρόγραμμα ακολουθώντας τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες (Gilleran, 2006). 

ΣΤΟΧΟΙ 

Με το πρόγραμμα «Virtual Story», επιδιώξαμε την: 

• Προσέγγιση της ψηφιακής αφήγησης. 

• Καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής. 

• Δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

• Καλλιέργεια της δημιουργικότητας και φαντασίας. 

• Γνωριμία με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

• Γνωριμία και επαφή με την αγγλική γλώσσα. 

• Καλλιέργεια του σεβασμού στις αξίες και τον πολιτισμό των άλλων. 
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• Θεμελίωση ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ασφαλούς διαδικτύου. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το έργο μας στόχευε κυρίως στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Ο παιδαγωγικός 

του σχεδιασμός στηρίχθηκε στη μέθοδο project, τη διαθεματική και ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μέσα 

από μια διάφορες βιωματικές δραστηριότητες και το παιχνίδι (Αυγητίδου, 2001,  Δαφέρμου, κ.α., 2006).  

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ήταν ανάλογες με την ηλικία και τις ανάγκες 

των νηπίων καθώς σύμφωνα με την Katz (1994), η επεξεργασία θεμάτων και τα project (σχέδια εργασίας) 

έχουν σημαντική θέση στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και δίνουν την  ευκαιρία στους 

μαθητές να οικοδομήσουν τη γνώση αλλά και μια θετική στάση προς αυτήν, που «είναι μια εμπειρική 

σχέση με τα πράγματα, και δεν έχει κανένα νόημα έξω από αυτή» (Dewey 1910). 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και η οργανωμένη ενσωμάτωσή τους στο έργο, με τη χρήση πολλών 

νέων εργαλείων και εφαρμογών, διαμόρφωσε ένα ελκυστικό και σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον που  

κινητοποίησε  τη φαντασία των παιδιών και προσέφερε νέες μαθησιακές, υψηλού επιπέδου εμπειρίες 

(Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ) 
Η πρώτη φάση υλοποίησης περιλάμβανε την οργάνωση του έργου από τις ιδρύτριες. Κατ` αρχήν τέθηκαν οι στόχοι 

και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τον πρώτο μήνα έγινε η γνωριμία των συνεργαζόμενων σχολείων, των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Τα παιδιά και οι γονείς ενημερώθηκαν για τη συμμετοχή των σχολείων στο έργο, 

εξέφρασαν τις απόψεις τους και τι περίμεναν  από αυτό. 
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Αρχικά πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών με την παρουσίαση του κάθε σχολείου με 

την ομάδα των μαθητών σε ένα κοινό padlet (https://padlet.com/editasetkauskiene/htg0n3xytsio). Δημιουργίες 

για την καλύτερη γνωριμία (βίντεο και φωτογραφίες) κάθε σχολείου αναρτήθηκαν εκεί και οι υπόλοιποι μπορούσαν 

να γράφουν τα σχόλιά τους. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τις συνεργαζόμενες χώρες, να τις 

εντοπίσουν στο χάρτη, να δουν φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο, τις σημαίες κτλ (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 8: Γνωριμία με τις χώρες και τις σημαίες 

Δημιουργήθηκε ένας ψηφιακός χάρτης (Εικόνα 2), όπου κάθε σχολείο έβρισκε τη θέση του και έβλεπε πληροφορίες 

για το άλλα σχολεία.  

https://www.pictramap.com/app/view?p=323fc1&fbclid=IwAR1ChdCkQwIF_ljdN3YiQdnui0fQOrwe7_g6gfflWIjBBUzO

ZmPy2BmQP9M 
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Εικόνα 9: Συμμετέχοντα σχολεία στο έργο 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη φάση αυτή ήταν υποστηρικτικός, έτσι ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών και τους νέους τρόπους δημιουργίας πρωτότυπων έργων, συνεργασίας και  επικοινωνίας με 

τους άλλους.  

Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ) 
Η επικοινωνία μεταξύ των σχολείων σε επίπεδο δασκάλων ήταν πολύ συχνή και οργανώθηκε αξιοποιώντας τα 

εργαλεία του  eTwinning live και του twinspace: e mail, teacher bulletin, forums. Ακόμα οργανώθηκαν εκδηλώσεις 

επικοινωνίας και  ανταλλαγής μεταξύ μας, όπου οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν ταυτόχρονα (Project 

«Virtual Story» partners online meeting: https://live.etwinning.net/events/event/70734 ). Για την επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών αξιοποιήθηκαν επίσης τις δυνατότητες που παρέχουν τα εργαλεία  web 2.0. Έγινε χρήση του skype, του 

facebook, του messenger (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 10: Σύγχρονη επικοινωνία  μεταξύ των συνεργατών του έργου 

Μετά τη γνωριμία, κάθε σχολείο δημιούργησε ένα λογότυπο του έργου που αναρτήθηκε μαζί με των άλλων σε ένα 

κοινό padlet (https://padlet.com/editaset/1cg3rz0jjj23). 

Στη συνέχεια κάθε ομάδα επέλεγε έναν ήρωα για να δημιουργήσει, με βάση αυτόν τις ψηφιακές μας ιστορίες, 

αξιοποιώντας μεθόδους δημιουργικής γραφής. Τους ήρωες τους έμαθαν στην αγγλική γλώσσα (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Εκμάθηση αγγλικών λέξεων 
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Οι ήρωες αυτοί ήταν η αφορμή για πολλές κοινές δραστηριότητες, κάνοντας χρήση πολλών εργαλείων web.2.0.  Στο 

colorillo (Εικόνα 5) τα παιδιά των σχολείων ζωγράφισαν τους ήρωες.  

 

Εικόνα 5: Ομαδική ζωγραφική 

Κάθε σχολείο δημιούργησε την ιστορία του και την ανέβασε στην σελίδα του twinspace. Έγινε  επιλογή του 

εργαλείου που θα χρησιμοποιούσε ο καθένας και έτσι δημιουργήθηκαν βίντεο  με θεατρικές αναπαραστάσεις 

(https://youtu.be/gaaa0Jv-18U) και κουκλοθέατρο (Εικόνα 6) (https://youtu.be/eNR7vXiXJ-A). 

 
Εικόνα 6: Κουκλοθέατρο με τους ήρωες 
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Τραγούδια: 

• https://www.youtube.com/watch?v=wPfj03MJL5k&feature=youtu.be,  

Ψηφιακά βιβλία:  

• https://www.storyjumper.com/book/showframe/60864025/5bdfefb17b851 

• https://www.storyjumper.com/book/showframe/62043755/5c01d4494e77c# 

• https://www.storyjumper.com/book/showframe/60663205/5bdf32da2b96e# 

• https://www.storyjumper.com/book/index/61988055/-The-little-Velanidakis-and-his-friends- 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μία τελική κοινή έκθεση όλων ηρώων που δημιούργησαν τα σχολεία στο 

http://slide.ly/gallery/view/d5082340477d28d9b95e6bb5d4857301. Μία τελική ψηφοφορία μεταξύ των 

συμμετεχόντων, ανέδειξε το νικητή της καλύτερης ψηφιακής παρουσίασης των ηρώων 

(https://padlet.com/editaset/g43qn8fm4gea) (Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 7: Παρουσίαση των ηρώων κάθε σχολείου στο padlet 

Στα πλαίσια του έργου, σε επόμενη δραστηριότητα τα συνεργαζόμενα σχολεία δημιούργησαν παιχνίδια σε διάφορες 

εφαρμογές online, όπου όλα τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν. Τα παιχνίδια ήταν βασισμένα στους ήρωες κάθε 

ιστορίας και με τον τρόπο αυτό δημιούργησαν puzzles, παιχνίδια μνήμης, λέξεων και αριθμών: 

•     https://quizlet.com/312893676/beaver-flash-cards/  
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•     https://learningapps.org/watch?v=pyfiar74j18  

•     https://learningapps.org/display?v=pxiy758g218  

•     https://learningapps.org/display?v=p3gjbujyn18   

•     https://learningapps.org/display?v=pvnvjequ218  

Επιμέρους, αλλά πολύ σημαντικός στόχος του έργου ήταν, μέσα από την εμπλοκή των παιδιών στη χρήση του 

διαδικτύου με ποικίλους τρόπους, (ως εργαλείο επικοινωνίας και δημιουργίας), να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους για 

το διαδίκτυο, καθώς και να τα βοηθήσει να υιοθετήσουν στάσεις και αξίες, ώστε να μπορούν να  προστατεύουν τον 

εαυτό τους και τους άλλους στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι όλα τα σχολεία πήραν μέρος σε εκδηλώσεις για την ήμερα 

ασφαλούς πλοήγησης  - Safer Internet Day στις 5-2-2019, που είχε διοργανώσει η ιδρύτρια του έργου. Παράλληλα 

έγιναν σε κάθε σχολείο εκδηλώσεις με συμμετοχή των γονέων, διανομή ενημερωτικού υλικού και ερωτηματολογίων 

προς μαθητές και γονείς. Μέρος των εκδηλώσεων αναρτήθηκε σε κοινό padlet (Εικόνα 8): 

https://padlet.com/editasetkauskiene/fjce5a0xw5xn 

 

 

Εικόνα 8: Ασφάλεια στο διαδίκτυο 

Στο έργο συμμετείχαν και οι γονείς των μαθητών με ποικίλους τρόπους. Από την συνεργασία στη συγγραφή ιστοριών 

σε επίπεδο σχολείου (Λιθουανία) μέχρι τη συνεργασία για τη συγγραφή online ιστοριών ανάμεσα σε μαθητές 

διαφορετικών σχολείων στο εργαλείο storybird. Κάθε παιδί με τους γονείς του δημιουργούσε  το δικό του 

λογαριασμό στο storybird και συνεργαζόταν με ένα παιδί από άλλη χώρα για τη δημιουργία μιας κοινής ιστορίας, με 

χρήση εικόνων και κειμένου που επέλεγαν από κοινού στα πλαίσια της συνεργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό 
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δημιουργήθηκαν κοινές ιστορίες στην αγγλική γλώσσα  που παρουσιάστηκαν από κοινού (Ελλάδα – Τουρκία – Ιταλία 

- Λιθουανία) (Εικόνα 9). https://www.thinglink.com/scene/1128391749362778113 

 

Εικόνα 9: Δημιουργώντας ιστορίες σε ζευγάρια, μαζί με τους γονείς 

 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Η τελευταία φάση υλοποίησης αφορούσε στην διάχυση- παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου  στους γονείς 

των μαθητών, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Στα πλαίσια  αυτά πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχολείο:  

Εκθέσεις με τα πρωτότυπα έργα των παιδιών.  

Αναρτήσεις σε blogs εκπαιδευτικών και σχολείων και στα κοινωνικά δίκτυα: 

https://blogs.sch.gr/elantonio/category/e-twinning/virtual-story/  

https://blogs.sch.gr/nipmesoch/  

Παρουσίαση του έργου στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning (Θεσσαλονίκη, 2020).  

Online παρουσίαση του έργου από τα σχολεία σε διάφορα εργαλεία web 2.0 https://www.smore.com/2ujme-virtual 

story?fbclid=IwAR05cBQma5N59m54mpDiQvrzxw8Zt83Hqd94XytZusQzUZv7u_4D-yK4VeU 
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Παρουσίαση στα πλαίσια της καλοκαιρινής γιορτής των σχολείων (Εικόνα 10). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου από τα συνεργαζόμενα σχολεία 

 

Η αξιολόγηση του έργου έγινε μέσα από τις ζωγραφιές των νηπίων. Ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τι τους 

έκανε πιο πολύ εντύπωση στο συγκεκριμένο έργο. Πολλά παιδιά ζωγράφισαν τους αγαπημένους τους ήρωες και το 

παραμύθι που βγήκε συνεργατικά με τους γονείς τους και τα άλλα σχολεία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται όταν κινητοποιείται η επιθυμία και το ενδιαφέρον 

των μαθητών. Γνωρίζοντας πως το παιχνίδι κατέχει σημαντικό ρόλο στην προσχολική ηλικία, εφαρμόστηκαν 

γλωσσικές ασκήσεις με παιγνιώδη τρόπο, με σκοπό τη δημιουργική γραφή. Φτιάχνοντας τις δικές τους ιστορίες, τα 
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παιδιά απελευθέρωσαν τη σκέψη τους, ενίσχυσαν τη δημιουργική τους διάθεση και τη φαντασία τους. Οι ιστορίες 

καταγράφτηκαν από τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά τις εικονογράφησαν, δουλεύοντας σε ομάδες. Κάθε ομάδα 

ανέλαβε την εικονογράφηση μέρους της ιστορίας, με διάφορους τρόπους και τεχνικές (κολλάζ, ζωγραφική με 

διάφορα υλικά). Στο τέλος του προγράμματος, όλο το υλικό συγκεντρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό 

βιβλίο, το οποίο παρουσιάστηκε στα παιδιά και τους γονείς σε ειδική εκδήλωση. Η δημιουργικότητα, η 

πρωτοβουλία, η δημιουργία σχέσεων και το γεγονός ότι οι μαθητές ολοκλήρωσαν μια εργασία που τους ανατέθηκε, 

τους δημιούργησε το συναίσθημα της ικανοποίησης και της ευχαρίστησης και τους βοήθησε στην απόκτηση 

εμπειριών και γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων (μαθησιακά αποτελέσματα).  

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την όλη διαδικασία, ανταποκρίθηκαν με αμεσότητα κι ευχάριστη διάθεση στις 

απαιτήσεις του προγράμματος, δουλεύοντας άψογα σε ομάδες. Έχοντας συνεργατική διάθεση και χρησιμοποιώντας 

τον διάλογο μέσα από το κουκλοθέατρο και το παιχνίδι, κατάφεραν να ενισχύσουν τον προφορικό τους λόγο, 

εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. Έμαθαν τις αγγλικές λέξεις των ηρώων που δημιούργησαν, ενεργοποίησαν την 

ευρηματικότητα και τη φαντασία τους και ψυχαγωγήθηκαν. 

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, τόσο με τις καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, τα αντικείμενα νέων τεχνολογιών με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές, όσο με την επικοινωνία μεταξύ 

των σχολείων με εργαλεία της πλατφόρμας  e Twinning, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί και οι μαθητές 

απέκτησαν νέες εμπειρίες μέσα από την ενασχόλησή τους σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο 

εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για το διαδίκτυο ώστε να υιοθετήσουν στάσεις και αξίες ασφαλούς χρήσης του, 

ενθαρρύνθηκαν οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές γνώσης, βελτιώθηκαν οι επικοινωνιακές δεξιότητες και τους δόθηκε η 

ευκαιρία να γίνουν μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Παίζοντας με τα online παιχνίδια απέκτησαν θετική σκέψη, 

ήρθαν σε επαφή με την καινοτομία και την τεχνολογία, βελτίωσαν τις ψηφιακές τους ικανότητες.  

Επίσης η εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα τόσο για την 

καλλιέργεια θετικών στάσεων προς το σχολείο, όσο και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών, 

διευρύνοντας το πεδίο της μάθησης κι επιτυγχάνοντας την μέγιστη απόδοσή τους. 

Η εφαρμογή εναλλακτικών προτάσεων διδασκαλίας είχε θετικά αποτελέσματα στην μαθησιακή διαδικασία, αλλά και 

στη δημιουργία ευέλικτων μαθητών, αφού η ψηφιακή αφήγηση περιελάμβανε αφήγηση ιστοριών από μικρούς 

δημιουργούς. Το όλο πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία, επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του καθώς και οι αναδυόμενοι 

στόχοι που προέκυψαν κατά την εξέλιξή του. Τα παιδιά με την δημιουργική γραφή, την επικοινωνία και την ψηφιακή 
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αφήγηση ενεργοποιήθηκαν, κατάφεραν να αναδείξουν δεξιότητες και ικανότητες, να αναπτυχθούν κοινωνικο-

συναισθηματικά και να ανταλλάξουν απόψεις και υλικό μεταξύ των σχολείων, προωθώντας τον αμοιβαίο σεβασμό 

και την αλληλεπίδραση κι ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.  
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Το EduWeb στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης: Μια μελέτη περίπτωσης  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος με κωδική ονομασία EduWeb στο 

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ). Ο πλήρης τίτλος του προγράμματος είναι 

"Καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού: Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενηλίκους 

στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου". Σκοπός του είναι η εκπαίδευση των ενηλίκων 

γονέων στη χρήση των ΤΠΕ μέσω μιας διαδικασίας όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του 

εκπαιδευτή. Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των εκπαιδευτικών γίνεται πολύπλευρος και 

αναδιαμορφώνεται: οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ενημέρωση για το πρόγραμμα γονέων και 

μαθητών, καθώς και συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και την 

«εκπαίδευση» των μαθητων στην ακολουθούμενη μεθοδολογία διδασκαλίας των ενηλίκων από τους 

μαθητές - εκπαιδευτές. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν οι 

υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του σχολείου με τους μαθητές - εκπαιδευτές, τις διαδικασίες που 

εφαρμόστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίστηκαν τα απροσδόκητα ζητήματα που προέκυψαν. Καταληκτικά, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο 

εφαρμογής ενός προγράμματος αυτού του μεγέθους, που λαμβάνει υπόψη του όλο το φάσμα των 

θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επιτυχή υλοποίησή του, όπως αυτό προέκυψε από το 

σχεδιαμσό, υλοποίηση και αποτίμηση του EduWeb στο ΠΣΠΘ.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: EduWeb, Ψηφιακός Γραμματισμός, Ασφαλές & δημιουργικό διαδίκτυο, ΤΠΕ, ανήλικοι 

επιμορφωτές 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ2 με κωδική ονομασία EduWeb και πλήρη τίτλο "Καταπολέμηση του ψηφιακού 

αποκλεισμού: Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενηλίκους στη χρήση του ασφαλούς και 

δημιουργικού διαδικτύου" έχει ως στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά 

στη χρήση του Διαδικτύου μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Λειτουργώντας ως μία δομή που συνδυάζει τις έννοιες της μη-τυπικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, όπου 

οι ίδιοι οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο του εκπαιδευτή των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των 

οικογενειών τους, εφαρμόζοντας ποικίλες στρατηγικές μάθησης υπό την καθοδήγηση των εμπλεκομένων 

εκπαιδευτικών, το EduWeb καταφέρνει να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες τόσο των μαθητών, όσο και των 

γονέων τους (Λούβρης & Μπαλωμένου, 2018), στοχεύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών 

πρακτικών, που αποτελεί ζητούμενο του  ERASMUS+ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Ο μαθητοκεντρικός 

προσανατολισμός του EduWeb, που επιτυγχάνεται μέσω της ανάληψης του ρόλου του εκπαιδευτή από μαθητές, 

συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του Νέου Σχολείου και των πιο πρόσφατων ΑΠΣ και συμβάλλει στην 

πολύπλευρη διάπλαση των εμπλεκομένων μερών, καθώς με βάση την ακολουθούμενη μεθοδολογία υλοποίησης, 

πέρα από τους μαθητές, και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν εξίσου καινοφανείς ρόλους.  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι Έφηβοι Εθελοντές (Volunteens) της Β’ Λυκείου του ΠΣΠΘ κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μετά την επιμόρφωσή 

τους σε θέματα εκπαίδευσης Ενηλίκων και προετοιμασίας του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού ανέλαβαν να 

επιμορφώσουν ενήλικες σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού. Οι έφηβοι επιμορφωτές χωρίστηκαν σε 6 ομάδες των 

8-9 ατόμων και κάθε ομάδα ανέλαβε την προετοιμασία και παρουσίαση μίας εκ των θεματικών ενοτήτων της 

EduWeb Επιμόρφωσης. Κάθε τρίωρη θεματική ενότητα, χωρίστηκε σε δύο δια ζώσης συναντήσεις της μιάμισης ώρας. 

Στην πρώτη συνάντηση οι επιμορφούμενοι παρακολούθησαν την θεωρητική παρουσίαση του θέματος και 

εξασκήθηκαν με απλές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ενώ στη δεύτερη συνάντηση κλήθηκαν να 

εφαρμόσουν οι ίδιοι μέσω διαδραστικών ασκήσεων όσα διδάχθηκαν. Η EduWeb επιμόρφωση διήρκησε δύο (2) 

μήνες και υλοποιήθηκε τόσο μέσω οκτώ τρίωρων δια ζώσης συναντήσεων στο Εργαστήριο Πληροφορικής του ΠΣΠΘ, 

όσο και μέσω ασύγχρονων εβδομαδιαίων διαδικτυακών δραστηριοτήτων. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

262 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Για την υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης επιλέχθηκε ένα μοντέλο blended learning (Heinze & Procter, 2004) 

που προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις ενός προγράμματος μη-τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και στις ψηφιακές 

δεξιότητες των μαθητών - εκπαιδευτών.  

Κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της δράσης (το οποίο αναπτύσσεται παρακάτω), οι εκπαιδευτικοί σε 

συνεργασία με τους μαθητές επέλεξαν μια σειρά από Web 2.0 εργαλεία για να αξιοποιήσουν κατά τις επιμορφωτικές 

συναντήσεις (Pateraki, 2014), με βασικό κριτήριο την καταλληλότητα, την ευκολία στη χρήση, αλλά και το επίπεδο 

γνώσης εκάστου εργαλείου από τους εκπαιδευτικούς ή/και τους μαθητές.  

Οι έφηβοι επιμορφωτές είχαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ, Μoodle) του 

ΠΣΠΘ (https://piramatiko.web.auth.gr/moodle/), με προσωπικούς κωδικούς ενώ για τις ανάγκες της δράσης είχαν 

δικαιώματα εκπαιδευτικού/δημιουργού στο ΣΔΜ. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι μαθητές, 

επιλέχθηκε -σε πρώτη φάση- η απλή ανάρτηση του έντυπου και ψηφιακού υλικού που αξιοποιούνταν σε κάθε 

επιμορφωτική συνάντηση μετά το πέρας της, καθώς και η δημιουργία και λειτουργία ενός forum επίλυσης αποριών 

για κάθε θεματική ενότητα και η ανάθεση απλών δραστηριοτήτων.  

Το υλικό το οποίο αξιοποιήθηκε περιελάμβανε -χωρίς να εξαντλείται σε αυτά- τα ακόλουθα: 

• ppt παρουσιάσεων 

• έντυπα φύλλα εργασίας 

• διαδραστικές δραστηριότητες (προς αξιολόγηση) 

• ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης 

• ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης των επιμορφούμενων 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

 Οι αρχικές ενέργειες της ομάδας υλοποίησης του προγράμματος εστίασαν σε δύο βασικές κατευθύνσεις, που είχαν 

σαν τελικό στόχο την 1η επιμορφωτική συνάντηση που είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε μετά την 

ενημέρωση των μαθητών στην τάξη: 

• Διάχυση της δράσης σε γονείς από τους ίδιους τους μαθητές 
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• Αξιολόγηση του επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού των εμπλεκομένων μαθητών και στοχευμένη 

επιμόρφωσή τους  

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η διάχυση της δράσης έλαβε χώρα τόσο διαδικτυακά, όσο και στον πραγματικό κόσμο με την αξιοποίηση έντυπων 

μέσων. Προς τούτο, δημιουργήθηκε ενημερωτική αφίσα για τη δράση συνολικά, καθώς και αφίσες για κάθε θεματική 

ενότητα της επιμόρφωσης (βλ. ενδεικτικά Παράρτημα). Αποφασίστηκε, με βάση και τη στοχοθεσία των 

προγραμμάτων ERASMUS+, να επιχειρηθεί το άνοιγμα του προγράμματος προς την κοινωνία, μέσω της ανάρτησης 

των ενημερωτικών αφισών σε όμορα σχολεία, πέρα από την ανάρτησή της στο χώρο του σχολείου. 

Πριν από κάθε επιμορφωτική συνάντηση οι ενήλικες επιμορφούμενοι ενημερώνονταν εγκαίρως τόσο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όσοι διέθεταν ηλεκτρονική διεύθυνση), αλλά και τηλεφωνικά από τους εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τη μέρα και την ώρα συνάντησης, τα θέματα της επιμορφωτικής συνεδρίας και τα 

ονόματα των επιμορφωτών. Παρόλο που υπήρχε αρχικός προγραμματισμός για τις ημέρες και τις ώρες των 

επιμορφωτικών συναντήσεων, κρίθηκε σκόπιμο από τους εμπλεκόμενους στη δράση εκπαιδευτικούς να υπάρχει 

υπενθύμιση και επιβεβαίωση του αρχικού προγραμματισμού με την ανωτέρω ενέργεια, ώστε να ανανεώνεται το 

ενδιαφέρον των επιμορφούμενων και να παρακινούνται εκ νέου να συμμετέχουν στις συναντήσεις, καθώς και για να 

γίνεται αισθητή η παρουσία της παιδαγωγικής ομάδας και ο γενικότερος συντονισμός της δράσης. 

Παράλληλα, ενημερωτικό υλικό για τη δράση EduWeb αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΠΣΠΘ, ώστε να 

δημοσιοποιηθεί η επιμορφωτική προσπάθεια και αυτή η δημοσιοποίηση να αποτελέσει κάλεσμα προς 

ενδιαφερόμενους ενήλικες και εκτός του σχολείου. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η εκ προοιμίου αξιολόγηση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών - εκπαιδευτών κρίθηκε απαραίτητη, έτσι 

ώστε η επιμόρφωσή τους να έχει στοχευμένο χαρακτήρα, δεδομένων των χρονικών περιορισμών του προγράμματος, 

αλλά και των αυξημένων σχολικών υποχρεώσεων των μαθητών, οι οποίες ουδόλως έπρεπε να τεθούν στο περιθώριο. 

Οι αυξημένες δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών συνέβαλλαν σημαντικά στην επιμόρφωσή τους 

όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο και την έμφαση α) στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους 

μαθητές και την και β) στις βασικές αρχές μαθησιακού  σχεδιασμού και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.   
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Στη συνέχεια οι μαθητές προετοίμασαν με την καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ένα σχέδιο δράσης, 

αφού πρώτα προχώρησαν σε μια αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και στον καθορισμό των αναγκών και 

προτεραιοτήτων για τα θέματα που απασχολούσαν τους ενήλικες επιμορφούμενους. Με βάση το σχέδιο δράσης, οι 

έφηβοι επιμορφωτές με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των υπεύθυνων για το πρόγραμμα 

εκπαιδευτικών προχώρησαν στην επιλογή του θέματός τους, τον καθορισμό των στόχων τους σχετικά με τις 

ψηφιακές δεξιότητες, την επιλογή των ψηφιακών εργαλείων που θα χρησιμοποιούσαν, την παρουσίαση αδρομερώς 

του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού και των δραστηριοτήτων εφαρμόζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις, 

επιδεικνύοντας κριτική και δημιουργική ικανότητα και αξιοποιώντας την φαντασία και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.  

Εξαρχής διευκρινίστηκε ότι τόσο ο σχεδιασμός, όσο και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών συναντήσεων μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και τον αναστοχασμό μετά το πέρας κάθε επιμορφωτικής 

δράσης. Αυτή η ευελιξία έδωσε τη δυνατότητα στους έφηβους επιμορφωτές να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα που 

προέκυπταν στην πορεία και αποτυπώνονταν στα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των 

επιμορφωτών, των επιμορφούμενων ομάδων αλλά και κάθε θεματικής ενότητας, με απώτερο σκοπό να καταστεί η 

επιμορφωτική προσπάθεια περισσότερο αποτελεσματική για τους ενήλικες επιμορφούμενους μέσω προσαρμογών 

και βελτιώσεων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Πέραν της πρώτης επιμορφωτικής συνάντησης που είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, πραγματοποιήθηκαν 6 

επιμορφωτικές συναντήσεις, σε καθεμία από τις οποίες αναπτύχθηκαν 2 θεματικές ενότητες του προγράμματος: 

• Ενημέρωση (α’ φάση) & Επικοινωνία (α’ φάση) 

• Ψυχαγωγία (α’ φάση) & Προστασία (α’ φάση) 

• Αγορές (α’ φάση) 

• Επίλυση τεχνικών προβλημάτων (α’ φάση) & Επικοινωνία (β’ φάση) 

• Ενημέρωση (β’ φάση) & Ψυχαγωγία (β’ φάση) 

• Επίλυση τεχνικών προβλημάτων (β’ φάση) & Αγορές (β’ φάση) 

1Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019) 

Η πρώτη συνάντηση των εφήβων επιμορφωτών και των ενηλίκων επιμορφούμενων πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα τελετών του ΠΣΠΘ την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων στη 
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δράση εκπαιδευτικών. Οι έφηβοι επιμορφωτές ενημέρωσαν τους ενήλικες για τα θέματα και τον τρόπο της 

επιμόρφωσης και συνδιαμόρφωσαν το επιμορφωτικό συμβόλαιο. Κατόπιν μοιράστηκε στους ενήλικες έντυπη αίτηση 

επιλογής θεματικών επιμορφωτικών ενοτήτων, ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις τρίωρες 

επιμορφωτικές συναντήσεις. Παράλληλα, η αίτηση ήταν διαθέσιμη και διαδικτυακά ( google form). 

Με την αίτηση αυτή επιχειρήθηκε ανίχνευση των αναγκών των ενηλίκων που είχαν την πρόθεση να συμμετάσχουν 

στις επιμορφωτικές συναντήσεις και ακολούθως καταρτίστηκε με βάση τις αιτήσεις τους το σχέδιο υλοποίησης της 

δράσης. Αποφασίστηκε η διδασκαλία δύο διαφορετικών θεματικών ενοτήτων του EduWeb ανά επιμορφωτική 

συνάντηση, καθώς και η αυτονομία των επιμορφωτικών συναντήσεων, ώστε να είναι πιο ευέλικτο το πρόγραμμα και 

να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια συμμετοχής των ενηλίκων παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Το 

ενδιαφέρον των ενηλίκων υπήρξε μεγάλο, αν και η συμμετοχή τους στις επιμορφωτικές συναντήσεις δεν ήταν 

ανάλογη λόγω εξωγενών και προσωπικών παραγόντων. 

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις ξεκίνησαν μία εβδομάδα αργότερα, έτσι ώστε να μην χαθεί ο ενθουσιασμός των 

εμπλεκομένων μερών, αλλά και να μην προκύψει μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ολοκληρωθείσα 

επιμόρφωση των μαθητών και την αξιοποίηση των διδαχθέντων στην πράξη. Σε αυτές συμμετείχαν γονείς των 

έφηβων επιμορφωτών, παππούδες και γιαγιάδες συγγενείς, γονείς άλλων μαθητών/τριών του ΠΣΠΘ που δεν ήταν 

επιμορφωτές στη δράση. Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ωστόσο δεν 

κατάφεραν εντέλει να συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι λόγω των αυξημένων εξωδιδακτικών τους υποχρεώσεων.  

Οι ομάδες των επιμορφούμενων δεν ήταν οι ίδιες σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις, καθώς κάθε συνάντηση 

ήταν αυτόνομη και αυτοτελής με ολοκληρωμένο και επαρκές για το θέμα της περιεχόμενο. Επίσης, οι ομάδες 

επιμορφούμενων δεν ήταν ηλικιακά ή/και μαθησιακά ομοιογενείς, ωστόσο αυτή η ετερότητα λειτούργησε μάλλον 

θετικά κατά την εξέλιξη των επιμορφώσεων, καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και με τους έφηβους επιμορφωτές 

καλλιέργησε το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους, έδωσε κίνητρα ενασχόλησης με τις θεματικές τις επιμόρφωσης, 

συνέβαλε στην εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και εντέλει στην επίλυση αποριών και την 

κατάκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.  

2Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019) 

Στην α’ φάση της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Ενημέρωση’, οι επιμορφούμενοι εκπαιδεύτηκαν στην αναζήτηση 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη διαδικτυακή ενημέρωσή τους, ενώ στην α’ φάση 
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της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Επικοινωνία’, οι ενήλικες επιμορφώθηκαν σε θέματα διαδικτυακής επικοινωνίας με 

τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τους συνεργάτες τους. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών - 

εκπαιδευτών ήταν ότι οι παρουσιάσεις τους ήταν ενδιαφέρουσες και πλήρεις ως προς το θεωρητικό πλαίσιο 

προσέγγισης, ενώ η ανταπόκρισή τους στις απορίες που διατύπωσαν οι ενήλικοι επιμορφούμενοι κρίθηκε 

ικανοποιητική.  

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της δράσης, σημειώθηκε ότι, παρά το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι 

επιμορφούμενοι για τα θέματα, μερικοί εξ αυτών δεν πείστηκαν να ‘κατεβάσουν’ στα κινητά τους τηλέφωνα σχετικές 

με τα θέματα εφαρμογές. Στον αντίποδα, υπήρξαν αρκετοί επιμορφούμενοι που όχι μόνο ‘κατέβασαν’ τις εφαρμογές, 

αλλά και δημιούργησαν με τη βοήθεια των εφήβων επιμορφωτών διαδικτυακές ομάδες επικοινωνίας. Καταληκτικά, 

παρατηρήθηκε ότι άρθηκαν ορισμένες από τις επιφυλάξεις των ενηλίκων σχετικά με την ψηφιακή ενημέρωση και 

επικοινωνία, αλλά όχι στο σύνολό τους.  

3Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019) 

Στην α’ φάση της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Ψυχαγωγία’, οι έφηβοι επιμορφωτές προσπάθησαν να μάθουν στους 

ενήλικες επιμορφούμενους να παρακολουθούν βίντεο, να ακούν μουσική και να διασκεδάζουν χρησιμοποιώντας το 

Διαδίκτυο, ενώ στην α’ φάση της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Προστασία’, οι ενήλικες επιμορφούμενοι 

ενημερώθηκαν για θέματα ασφάλειας και προστασίας του εαυτού τους, των προσωπικών δεδομένων τους και των 

άλλων στο Διαδίκτυο. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών - 

εκπαιδευτών ήταν ότι οι παρουσιάσεις των εφήβων επιμορφωτών και σε αυτές τις θεματικές ήταν πλήρεις και 

ενδιαφέρουσες, ενώ επιβεβαιώθηκε η εξοικείωσή τους τόσο με τα θέματα της επιμόρφωσης, όσο και με τις 

στρατηγικές παρουσίασης, απότοκα της μεγάλης εμπειρίας που ανέπτυξαν σε ανάλογες παρουσιάσεις κατά τη 

διάρκεια των σχολικών μαθημάτων στο ΠΣΠΘ.  

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της δράσης, σημειώθηκε ότι οι ενήλικες επιμορφούμενοι  έδειξαν να 

αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα αλλά και τη σκοπιμότητα της ψηφιακής ψυχαγωγίας, αν και, όπως επισήμαναν, 

επιλέγουν πιο παραδοσιακές μορφές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους. Παρόλα αυτά, οι επιμορφούμενοι 
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έδειξαν ενδιαφέρον για τα θέματα και επέλυσαν σημαντικές απορίες τους, ενώ αρκετοί από αυτούς επισήμαναν ότι 

υπήρχαν στοιχεία που αγνοούσαν, ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία τους στο διαδίκτυο.  

4Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019) 

Στην α’ φάση της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Αγορές’, οι επιμορφούμενοι έμαθαν να πραγματοποιούν αγορές μέσω 

Διαδικτύου και να πληρώνουν διαδικτυακά τους λογαριασμούς τους. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών - 

εκπαιδευτών ήταν αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης επιμορφωτικής συνάντησης και επιβεβαίωσαν -τρόπον 

τινά- τόσο την αξιοπιστία των εργαλείων αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης που καταρτίστηκαν, όσο και την 

εγκυρότητα των πρότερων συμπερασμάτων.  

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της δράσης, οι ενήλικες επιμορφούμενοι έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το θέμα και μάλιστα ζήτησαν άμεσα την πρακτική εφαρμογή όσων διδάχθηκαν. Αν και εξέφρασαν 

επιφυλάξεις για την ασφάλεια των διαδικτυακών πληρωμών των λογαριασμών τους, αυτές άρθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό από τους έφηβους επιμορφωτές, οι οποίοι ήταν καλά προετοιμασμένοι για τέτοιες ενστάσεις και 

ανταπεξήλθαν πολύ ικανοποιητικά στις προκλήσεις των επιμορφούμενων. Οι ενήλικοι επέδειξαν μεγάλο 

ενθουσιασμό για τις αγορές και επιχείρησαν να αγοράσουν προϊόντα διαδικτυακά ή/και να κάνουν κρατήσεις 

αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων. Οι έφηβοι εθελοντές τους ενημέρωσαν θεωρητικά και στην πράξη για 

τους κανόνες ασφαλών αγορών και κρατήσεων και για τα κριτήρια αυτής της ασφαλούς πλοήγησης στις 

διαδικτυακές αγορές. Σε αυτή την επιμορφωτική συνάντηση υπήρξες ενθουσιώδης ανταπόκριση από τους ενήλικες 

επιμορφούμενους και δημιουργικός αναβρασμός, το κλίμα ήταν εξαιρετικά ευχάριστο και το αποτέλεσμα 

ικανοποίησε όλους τους εμπλεκόμενους.  

5Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019) 

Στην α’ φάση της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Επίλυση τεχνικών προβλημάτων’, οι επιμορφούμενοι έμαθαν πως να 

επισκευάζουν μόνοι τους τον υπολογιστή τους σε υλικό και λογισμικό επίπεδο, ενώ στη β’ φάση της θεματικής 

ενότητας με τίτλο ‘Επικοινωνία’, οι ενήλικες επιμορφούμενοι εξετάστηκαν στην πράξη μέσω διαδραστικών εργασιών, 

επέδειξαν το βαθμό κατάκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και έλυσαν τις τελευταίες απορίες τους με τη βοήθεια των 

έφηβων επιμορφωτών. 
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Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης των μαθητών - 

εκπαιδευτών ήταν αντίστοιχα με αυτά των προηγούμενων επιμορφωτικών συναντήσεων.  

Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα της δράσης, οι ενήλικες επιμορφούμενοι δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να 

εφαρμόσουν τις μεθόδους επίλυσης τεχνικών προβλημάτων που τους προτάθηκαν από τους έφηβους επιμορφωτές, 

ενώ ειδικά σε αυτό το θέμα ήταν εμφανές το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει έφηβους και ενήλικες. Οι έφηβοι 

επιμορφωτές, παρά τις δυσκολίες, ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο έργο τους και με υπομονή και επιμονή 

κατεύθυναν τους επιμορφούμενους ενήλικες στην υιοθέτηση των καλύτερων επιλογών. Όσον αφορά στην θεματική 

ενότητα της επικοινωνίας οι ενήλικες επιμορφούμενοι που είχαν παρακολουθήσει την πρώτη φάση ήταν 

εξοικειωμένοι και περισσότερο αποτελεσματικοί στις δραστηριότητες από αυτούς που για πρώτη φορά συμμετείχαν 

σε αυτή την επιμορφωτική συνάντηση και είχαν εύλογα σημαντικές ελλείψεις.  

6Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019) 

Στη β’ φάση των θεματικών ενοτήτων με τίτλο ‘Ενημέρωση’ & ‘Ψυχαγωγία’, οι ενήλικες επιμορφούμενοι εξετάστηκαν 

στην πράξη μέσω διαδραστικών εργασιών, επέδειξαν το βαθμό κατάκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και έλυσαν τις 

τελευταίες απορίες τους με τη βοήθεια των έφηβων επιμορφωτών. 

Οι ενήλικες επιμορφούμενοι που είχαν παρακολουθήσει την πρώτη φάση ήταν εξοικειωμένοι και περισσότερο 

αποτελεσματικοί στις δραστηριότητες από αυτούς που για πρώτη φορά συμμετείχαν σε αυτή την επιμορφωτική 

συνάντηση και είχαν εύλογα σημαντικές ελλείψεις. Αυτές οι ελλείψεις έγινε προσπάθεια να καλυφθούν από τους 

έφηβους επιμορφωτές με επιπλέον δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να μπορούν να εμπλακούν σε 

αυτές όλοι οι ενήλικες επιμορφούμενοι ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία τους σχετικά με τα θέματα της 

επιμορφωτικής συνάντησης. Παράλληλα, λειτούργησε εποικοδομητικά η αλληλεπίδραση των ενηλίκων 

επιμορφούμενων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.  

7Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019) 

Στη β’ φάση των θεματικών ενοτήτων με τίτλο ‘Επίλυση τεχνικών προβλημάτων’ & ‘Αγορές’, οι ενήλικες 

επιμορφούμενοι εξετάστηκαν στην πράξη μέσω διαδραστικών εργασιών, επέδειξαν το βαθμό κατάκτησης ψηφιακών 

δεξιοτήτων και έλυσαν τις τελευταίες απορίες τους με τη βοήθεια των έφηβων επιμορφωτών. 
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Όμοια με την προηγούμενη επιμορφωτική συνάντηση οι ενήλικες επιμορφούμενοι που είχαν παρακολουθήσει την 

πρώτη φάση ήταν εξοικειωμένοι και περισσότερο αποτελεσματικοί στις δραστηριότητες από αυτούς που για πρώτη 

φορά συμμετείχαν σε αυτή την επιμορφωτική συνάντηση και είχαν εύλογα σημαντικές ελλείψεις. Αυτές οι ελλείψεις 

έγινε προσπάθεια να καλυφθούν από τους έφηβους επιμορφωτές με επιπλέον δραστηριότητες διαβαθμισμένης 

δυσκολίας, ώστε να μπορούν να εμπλακούν σε αυτές όλοι οι ενήλικες επιμορφούμενοι ανεξάρτητα από την 

προηγούμενη εμπειρία τους σχετικά με τα θέματα της επιμορφωτικής συνάντησης. Παράλληλα, λειτούργησε 

εποικοδομητικά η αλληλεπίδραση των ενηλίκων επιμορφούμενων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (20 ΜΑΪΟΥ 2019) 

Η εορταστική εκδήλωση ολοκλήρωσης της δράσης, που λειτούργησε και σαν απόπειρα διάχυσης των 

αποτελεσμάτων της, αλλά και αξιολόγησής της από τους έφηβους επιμορφωτές πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 

Μαΐου στην Αίθουσα Τελετών ‘Αλέξανδρος Δελμούζος’ του ΠΣΠΘ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο ‘Σχολείο σε 

Δράση’ κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν όλες οι σχολικές δραστηριότητες του σχολικού έτους 2018-19, 

ανάμεσα στις οποίες εξέχουσα θέση είχε και η δράση EduWeb που περιγράφηκε προηγουμένως με τίτλο 

‘EduWebbers, Οι Έφηβοι Εθελοντές Επιμορφώνουν τους ενήλικες’. Οι έφηβοι επιμορφωτές κατέθεσαν τις εμπειρίες 

από τις επιμορφωτικές συναντήσεις, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή του από την όλη προσπάθεια 

και κάλεσαν τόσο τους συμμαθητές τους, όσο και τους γονείς να συμμετέχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε 

ανάλογες δράσεις.  Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν και χειροκρότησαν ένθερμα τις 

παρουσιάσεις. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Στο τέλος της δράσης έγινε αξιολόγηση από τους μαθητές που υιοθέτησαν το ρόλο του επιμορφωτή των ψηφιακά 

αναλφάβητων ενηλίκων, η οποία κατέδειξε τον ενθουσιασμό τους για το ρόλο που κλήθηκαν να αναλάβουν αλλά και 

την ευχαρίστηση και ικανοποίηση που άντλησαν κατά την υλοποίηση της δράσης, καθώς τους δόθηκαν περιθώρια 

πρωτοβουλίας και αυτονομία. Κάποιοι μαθητές εξέφρασαν δυσαρέσκεια σχετικά με το γεγονός ότι έπρεπε να 

εντάξουν τη δράση σε ένα πιεσμένο πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Παρόμοια ήταν και η αξιολόγηση 

από τους ενήλικες επιμορφούμενους οι οποίοι τόνισαν ότι ικανοποιήθηκαν ιδιαίτερα από την υπευθυνότητα των 

εφήβων επιμορφωτών και την ποιότητα του υλικού και των παρουσιάσεων. Ωστόσο και αυτοί επισήμαναν τις 

πρακτικές δυσκολίες που τους εμπόδισαν να παρακολουθήσουν όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις λόγω εξωγενών 

παραγόντων και αυξημένων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του έργου από την πλευρά των 

εμπλεκόμενων στη δράση εκπαιδευτικών οι μαθητές ως επιμορφωτές εργάστηκαν με επιμέλεια, ενθουσιασμό, 
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υπευθυνότητα και δημιουργική διάθεση. Υπήρξαν κάποια πρακτικά και τεχνικά προβλήματα, αλλά αυτό δεν 

εμπόδισαν τους μαθητές να φέρουν σε πέρας το έργο τους σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το θετικότερο 

στοιχείο στο έργο αυτό ήταν η ανάληψη του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων από τους έφηβους επιμορφωτές, που 

έκανε τους μαθητές αυτόνομους και τους έδωσε κίνητρο, για να μάθουν να μαθαίνουν αυτόνομα και να 

απολαμβάνουν το προνόμιο της διδακτικής στρατηγικής. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Σε συνεννόηση με τους μαθητές - επιμορφωτές, τους γονείς - επιμορφούμενους και τον Σύλλογο Διδασκόντων του 

σχολείου, και στη βάση της θετικής αποτίμησης της δράσης συνολικά, αποφασίστηκε η επανάληψή της αυτούσια για 

γονείς που δεν συμμετείχαν, με επιμέρους παρεμβάσεις και διορθώσεις που απορρέουν από τη διαδικασία της 

αξιολόγησής της και του αναστοχασμού. 

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η διενέργεια μιας επιμορφωτικής δράσης για ‘προχωρημένους’ που θα απευθύνεται 

στους γονείς που συμμετείχαν στην πρώτη χρονιά υλοποίησής της. Σε αυτή την πιλοτική εφαρμογή, θα επιδιωχθεί η 

περαιτέρω αξιοποίηση της πλατφόρμας moodle του σχολείου για τη διενέργεια τμήματος της επιμόρφωσης εξ 

αποστάσεως, μέσω της χρήσης διαδραστικού υλικού και σχετικών ψηφιακών εφαρμογών. 

Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί η αξιολόγηση της πορείας μάθησης των γονέων - εκπαιδευομένων, μέσω της υιοθέτησης 

ενός συστήματος αξιολόγησης με την απόδοση σημάτων (badges) και πιστοποιητικών για την επιτυχή ολοκλήρωση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, την κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων, καθώς κρίθηκε ότι 

ένα τέτοιο σύστημα είναι πιο κοντά στα δεδομένα της μη-τυπικής εκπαίδευσης, ενώ επιπρόσθετα ενδέχεται να 

λειτουργήσει ευεργετικά ως μία μορφή παροχής κινήτρων για μάθηση.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η μεταβατική περίοδος στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό σύστημα, εμφανής στην ολοένα και αυξανόμενη 

υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών στην βάση σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών ως απάντηση στις αυξημένες 

απαιτήσεις της κοινωνίας γενικότερα να διαμορφώσει πολίτες με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα, έχει οδηγήσει σε μία έξαρση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το πρόγραμμα EduWeb το οποίο, μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της 

προετοιμασίας διδακτικού υλικού για τις Νέες Τεχνολογίες από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να αναλάβουν στη 

συνέχεια το ρόλο του διδάσκοντα - εκπαιδευτή ενηλίκων εφαρμόζοντας ποικίλες στρατηγικές μάθησης υπό την 
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καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων κοινωνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων μέσω της ‘κοινωνικής μάθησης’ (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2011), στην ενδυνάμωση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των μαθητών (Goleman, 1998), παράλληλα με την κατάκτηση νέων γνώσεων. Η αξιολόγηση του έργου 

τόσο  από την πλευρά των μαθητών που λειτούργησαν ως επιμορφωτές - εκπαιδευτές, όσο και των ενηλίκων 

επιμορφούμενων, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών συνάδει με την επιτυχή πραγματοποίηση της δράσης 

σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, παρά τις δυσκολίες και τα μικροπροβλήματα που ανέκυψαν κατά τη 

διάρκειά της. 
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“Η Τέχνη Οδηγός μου στις Μέρες του Κόσμου - Art Project 

Day”: Ένα Καινοτόμο Συνεργατικό Έργο Εκπαιδευτικής 

Αξιοποίησης των Παγκόσμιων Ημερών Μέσω της Τέχνης στο 

Πλαίσιο του eTwinning 

Μιλούλη Παρασκευή1  Κυνηγοπούλου Καλλιόπη2  Δάβουλου Μαρία3  Δάγκα Αθανασία4  Δούμα 
Τριανταφυλλιά5  Καλογιάννη Ελισάβετ6  Κουσαρίδα Παρασκευή7  Κρίτσα Αικατερίνη8  Λύτρα Ήλια9  

Μακρή Στέλλα10  Τούντα Στυλιανή11 
 

 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Νηπιαγωγείο Λίμνης  

voulamil@yahoo.gr 
2 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Med, 32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 

linakinigo@gmail.com 
3 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, ΜΑ, 6ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου 

madavoulou@gmail.com 
4 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Med, Νηπιαγωγείο Λίμνης 

nancydagka@hotmail.com 
5 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού 

lilian.douma@gmail.com  
6 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας 

elli9491@gmail.com 
7 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Med,2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων 

 vivikous2@windowslive.com 
8 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας 

katkritsa@gmail.com 
9 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας 

ilitra1@yahoo.gr 
10 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων  

stella.makri@gmail.com  
11 Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Med, 3ο Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων 

tountastella@gmail.com  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος δραστηριοτήτων που 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του eTwinning. Επτά Νηπιαγωγεία της Ελλάδας, με 16 εκπαιδευτικούς και 195 μαθητές και 

μαθήτριες, επέλεξαν 7 Παγκόσμιες Ημέρες ως αφόρμηση για την υλοποίηση συνεργατικών -και όχι μόνο- δράσεων με 

στόχο την παιδαγωγική προσέγγιση κοινωνικών και προσωπικών αξιών, μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της 

Τέχνης και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Στο πρώτο μέρος της εργασίας 

περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του έργου μας και ακολουθεί η αναφορά στον σκοπό, στους στόχους και στη 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υλοποίηση των δράσεων μας, 

που περιλαμβάνει τον αρχικό σχεδιασμό και τη γνωριμία των εταίρων, τις δράσεις για κάθε Παγκόσμια Ημέρα, καθώς 

και για την παρουσίαση και διάχυση του έργου, ενώ η εργασία μας ολοκληρώνεται με την τελική αξιολόγηση του 

έργου από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Η σημασία της παρούσας 

εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο διδακτική πρόταση, η οποία στηρίζεται 

στη συνεργατική και βιωματική δόμηση των μαθησιακών εμπειριών στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης και 

δύναται να αξιοποιηθεί και να επεκταθεί από εκπαιδευτικούς για τον εμπλουτισμό της διδακτικής τους πράξης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παγκόσμιες Ημέρες, Τέχνη, Νέες Τεχνολογίες  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η θέσπιση Παγκόσμιων Ημερών έχει ως στόχο την ενημέρωση του 

ευρύτερου κοινού σχετικά με θέματα ενδιαφέροντος, την κινητοποίηση για την αντιμετώπιση παγκόσμιων 

προβλημάτων, καθώς και τον εορτασμό και την ενίσχυση επιτευγμάτων της ανθρωπότητας. Κάθε Παγκόσμια Ημέρα 

λειτουργεί ως εφαλτήριο δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με πανανθρώπινους σκοπούς και αξίες (United 

Nations, χ.χ.). Πολλές Παγκόσμιες Ημέρες έχουν θεσμοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και αφορούν τα πεδία δράσης 

τους, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές που διαδόθηκαν και επικράτησαν μέσω ατομικών ή/και συλλογικών 

πρωτοβουλιών. Όμως, πόσο εύκολη είναι και πώς μπορεί να επιτευχθεί η παιδαγωγική αξιοποίηση και η 

εκπαιδευτική προσέγγιση όλων αυτών των εννοιών και αξιών στο νηπιαγωγείο; 

Προσπαθώντας να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση οδηγηθήκαμε στην Τέχνη, η οποία αποτελεί μέσο έκφρασης 

και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, καθώς και δημιουργίας νοήματος από τα παιδιά μέσω της καλλιτεχνικής 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Pitri, 2007). Η επαφή των μαθητών με την Τέχνη και η διαπραγμάτευση των 

συμβολισμών της διευκολύνει τη διαπραγμάτευση αφηρημένων εννοιών, καθώς, όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

275 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), τα προγράμματα δημιουργίας και έκφρασης «ενεργοποιούν τις 

φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη φαντασία, 

ενθαρρύνουν την έκφραση και καλλιεργούν τη δημιουργικότητα» (Φ.Ε.Κ 304 τ. Β’, 2003, σ. 4309). Παράλληλα, 

στραφήκαμε στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. που, προσφέροντας ποικίλες δυνατότητες για διερεύνηση, επικοινωνία, 

συνεργασία, εμπέδωση, ανατροφοδότηση και παιχνίδι, «λειτουργούν ως δυναμικό εργαλείο για τη διδασκαλία και 

την ενίσχυση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών» (Υ.ΠΑΙ.Θ.-Π.Ι., 2014, σ.310), καθώς και στη δράση 

eTwinning, ώστε να επωφεληθούμε από τις πολλαπλές ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης που προσφέρει σε 

σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω, σχεδιάσαμε ένα καινοτόμο συνεργατικό έργο με τίτλο «Η τέχνη οδηγός μου στις 

μέρες του κόσμου - Art Project Day». Βασικός σκοπός μας ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με γνώσεις, 

δεξιότητες, συναισθήματα, αξίες και στάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους, λαμβάνοντας έναυσμα από Παγκόσμιες Ημέρες που επιλέχθηκαν με γνώμονα τις δυνατότητες 

που προσφέρουν για παιδαγωγική αξιοποίηση, έχοντας ως οδηγό, εργαλείο, αλλά και μέσο έκφρασης την τέχνη και 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε.. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το έργο μας, το οποίο 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του eTwinning με τη συμμετοχή 16 νηπιαγωγών και 195 μαθητών και μαθητριών από επτά 

νηπιαγωγεία της Ελλάδας (εθνικό έργο). Στο κεφάλαιο που ακολουθεί οριοθετείται το θεωρητικό πλαίσιο του έργου 

μας, αναφέρονται τα σημεία σύνδεσης με το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου και περιγράφονται οι στόχοι 

που θέσαμε και η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δράσεις υλοποίησης του έργου 

και, κατόπιν, η αξιολόγηση και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Εκφράζοντας κοινωνικά επιτεύγματα, αξίες και ζητούμενα, οι Παγκόσμιες Ημέρες αποτελούν εξαιρετική αφόρμηση 

για τον σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών που δεν θα μένουν στην επιφανειακή αναφορά, αλλά θα περνούν στην 

ουσιαστική διαπραγμάτευση και στην καλλιέργεια στάσεων που συνδέονται με την προσωπική ολοκλήρωση, την 

κοινωνική ένταξη και την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, οι οποίες αποτελούν στόχους των σύγχρονων προγραμμάτων 

σπουδών (Υ.ΠΑΙ.Θ.- Π.Ι., 2014, σ. 10). Τα έργα τέχνης, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες των ανθρώπων (Καρέλα, 2016), 

μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο για την επαφή των μαθητών με το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο και την 

νοηματοδότηση των αφηρημένων εννοιών που επικοινωνούνται από τις Παγκόσμιες Ημέρες. Παράλληλα, οι Τ.Π.Ε., 

αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριότητας με το οποίο τα παιδιά, ως ψηφιακοί γηγενείς, 

έρχονται σε επαφή από τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους (Παπαθανασίου & Τούντα, 2018), δύνανται να 
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αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διευκολύνοντας και εμπλουτίζοντας τις μαθησιακές 

εμπειρίες. 

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν έκφραση της βαθύτερης ανάγκης του ανθρώπου να εξερευνήσει και να κατανοήσει 

την πραγματικότητα γύρω του, να κατανοήσει τον εαυτό του και τους άλλους, να σκεφτεί, να νιώσει, να μοιραστεί τα 

δημιουργήματά του (Pitri, 2006). Μπροστά στο εικαστικό έργο μπορεί κανείς να σταθεί και να σκεφτεί, να φανταστεί, 

να ονειρευτεί, να κρίνει και να διεισδύσει στην εικόνα, προσδιορίζοντας τους οπτικούς κώδικες και τα συναισθήματα 

του έργου, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της συμβολής που δύναται να έχει η Τέχνη στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και της αντιληπτικότητας (Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011). 

Καθώς το παιδί προσπαθεί να εξερευνήσει και να γνωρίσει το περιβάλλον του, η Τέχνη του προσφέρει ευκαιρίες να 

το επιτυγχάνει με τις αισθήσεις του: με την όραση θα ξεχωρίσει τα χρώματα, με την αφή τον όγκο και με το παιχνίδι 

θα πειραματιστεί (Μαγουλιώτης, 1989). Επιπλέον, η διαδικασία δημιουργίας τέχνης βοηθά στην καλλιέργεια της 

φαντασίας και στην οπτικοποίηση των μηνυμάτων που τα παιδιά δέχονται από τον κόσμο γύρω τους και ενισχύει την 

ικανότητα κατανόησης, επαφής και αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους (Pitri, 2007). Με τις εικαστικές 

δραστηριότητες, μέσω της συναναστροφής του παιδιού με τους συμμαθητές του και της αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον και τα υλικά, δομούνται σχέσεις και κοινές συναισθηματικές και γνωστικές εμπειρίες, που αποτελούν 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της μάθησης ως κοινωνικής δραστηριότητας και τη «μεταμόρφωση» της τάξης των 

μαθητών σε ομάδα (Αρχοντάκη & Φιλίππου., 2003; Δαφέρμου, κ. α., 2006). Τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να 

περιλαμβάνουν: α) την επαφή των μαθητών με έργα τέχνης γνωστών καλλιτεχνών μέσα από εικόνες αλλά και βιβλία 

τέχνης, με τα οποία θα γνωρίσουν καλλιτέχνες και το έργο τους, εστιάζοντας σε ξεχωριστά και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά (Pitri, 2007), β) την εμπλοκή των μαθητών στην δημιουργία έργων που εμπνεύστηκαν από τα έργα 

γνωστών καλλιτεχνών, καθώς η εμπλοκή με τα υλικά και η δημιουργία αποτελούν βασικό μέσο μάθησης (Pitri, 2001) 

και γ) επισκέψεις σε χώρους τέχνης όπως μουσεία, πινακοθήκες και υπαίθριους χώρους με έργα τέχνης, δεδομένου 

ότι η συνάντηση του παιδιού με την τέχνη δεν επιτελείται αποκλειστικά στον σχολικό χώρο και η επαφή με την τέχνη 

εκτός σχολικού πλαισίου αναπτύσσει και ενισχύει το ενδιαφέρον για μάθηση (Pitri, 2007). 

Συνεπώς, η αξιοποίηση έργων τέχνης μπορεί να βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών, καθώς, μέσα από την επαφή τους με τις διάφορες μορφές Τέχνης, μπορούν να διδαχθούν, να 

ευαισθητοποιηθούν για διάφορα θέματα και να αποκτήσουν κριτική σκέψη (Καρέλα, 2016). Η εικαστική δημιουργία 

μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για δημιουργική γνώση σε όλους τους τομείς της μάθησης• μέσα στον ασφαλή 
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αλλά ερευνητικό και δημιουργικό χώρο της τέχνης, που απαιτεί λύσεις και λήψεις αποφάσεων, οι μαθητές 

ξεφεύγουν από το σύνδρομο της «σωστής» απάντησης και αποκτούν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν αργότερα 

να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις μιας απαιτητικής κοινωνίας (Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011). 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 
Η ψηφιακή τεχνολογία (ευρύτερα οι Τ.Π.Ε.) αλλάζει διαρκώς και γίνεται μέρος των κοινωνικό-πολιτισμικών 

εμπειριών των μικρών παιδιών εκτός των τυπικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Νικολοπούλου, 2013). Παρά το 

γεγονός ότι, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε., αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο και σύνθετο 

θέμα στον χώρο της εκπαίδευσης (Τζαβάρα & Κόμης, 2011), στις μέρες μας όλο και περισσότεροι ερευνητές 

αναγνωρίζουν τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει στα μικρά παιδιά η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της 

προσχολικής εκπαίδευσης (Kerckaert et al., 2015). Σύμφωνα με μελέτες, οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ενίσχυση της μάθησης διάφορων διδακτικών αντικειμένων, όπως η γλωσσική ανάπτυξη και η μαθηματική σκέψη, 

ενώ παράλληλα παρέχουν μοναδικές δυνατότητες οικοδόμησης και υποστήριξης της μάθησης για παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα και γλώσσα, αμβλύνοντας τα εμπόδια που 

προκύπτουν για τη συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες (Bolstad, 2004). Παρέχοντας ποικίλους τρόπους 

σύνδεσης λέξεων, εικόνων και ήχων, οι Τ.Π.Ε. και τα κατάλληλα (παιδαγωγικά και ηλικιακά) λογισμικά προσφέρουν 

ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων έκφρασης ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων και μπορούν να προσαρμοστούν στις 

ατομικές ανάγκες των παιδιών υποστηρίζοντας τη μάθηση και την ανάπτυξή τους και επιτρέποντας την αυτό-

καθοδηγούμενη διερεύνηση (Bolstad, 2004). Παράλληλα, η χρήση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της προσχολικής 

εκπαίδευσης δύναται να προάγει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, αλλά και μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, 

καθώς και τον αναστοχασμό επ’ αυτής. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργεί βοηθητικά στον σχεδιασμό προγραμμάτων 

που να ξεκινούν από τα ενδιαφέροντα, τις ιδέες και τις εμπειρίες των παιδιών, να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει 

την εμπλοκή των γονέων στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών και να ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, μέσω της συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης που προκύπτει από την ανταλλαγή εμπειριών και 

καλών πρακτικών σύνδεσης των Τ.Π.Ε. με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Bolstad, 2004). 

Στο πλαίσιο του eTwinning, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της δράσης (http://www.etwinning.gr/), η χρήση και 

εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. δίνει την ευκαιρία στα σχολεία να συνεργάζονται, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη, να μάθουν μαζί, να 

μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες, ξεπερνώντας τα όρια της τάξης και τις 

φυσικές αποστάσεις. Οι Τ.Π.Ε., όχι ως στόχος, αλλά ως μέσο για τη δημιουργία πιο ουσιωδών και ενδιαφερόντων 

μαθησιακών εμπειριών, δίνουν στα σχολεία που συμμετέχουν στα έργα  eTwinning πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για 
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εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη. Επιπλέον, η συνεργασία σε πολλά επίπεδα, 

όπως εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή, με τη χρήση τόσο της 

πλατφόρμας του eTwinning όσο και διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυθεντικών 

και βιωματικών μαθησιακών εμπειριών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων όλων των εμπλεκομένων σε αυτές. 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΣΤΟΧΟΙ - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ο σχεδιασμός του έργου μας, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, στηρίχθηκε στα θεωρητικά θεμέλια που 

περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα και στις κατευθύνσεις που ορίζουν το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (ΦΕΚ 303 τ. Β΄, 2003; 

ΦΕΚ 304 τ. Β΄, 2003), ο Οδηγός Νηπιαγωγού (Δαφέρμου κ.α., 2006), το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (Υ.ΠΑΙ.Θ. 

- Π.Ι., 2014) και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού Εικαστικών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.-Π.Ι., 2011). 

Κυρίαρχος σκοπός του έργου μας και γνώμονας για την επιλογή των Παγκόσμιων Ημερών ήταν η ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, των στάσεων και των συμπεριφορών τους, μέσω της διαμόρφωσης του 

αξιακού τους συστήματος, καθώς και η εμβάθυνση στο νόημα των Παγκόσμιων Ημερών μέσα από την όμορφη, 

εύληπτη και ισχυρή γλώσσα των συμβολισμών της τέχνης και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, ο 

σεβασμός και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η 

ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρηνική συνύπαρξη, η σωματική και ψυχική ευεξία, η ασφάλεια, η ανεκτικότητα, η 

αποδοχή, η επικοινωνία και ο διάλογος, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η φιλία και η αγάπη, συνθέτουν το 

πλέγμα των αξιών που επιδιώξαμε να καλλιεργήσουμε. 

Σκοπός των επιμέρους στόχων και της μεθοδολογίας που επιλέξαμε για την επίτευξή τους ήταν η ανάπτυξη των 

βασικών ικανοτήτων που ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την παιδεία και αφορούν την 

επικοινωνία, τη δημιουργική και κριτική σκέψη, την προσωπική ταυτότητα και την αυτονομία, τις κοινωνικές 

ικανότητες και τις ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα και 

αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των μαθητών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων, ακολουθήσαμε τη 

διερευνητική-ανακαλυπτική, ενεργητική και εμπειρικό-βιωματική προσέγγιση της γνώσης, χρησιμοποιήσαμε την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο, δώσαμε έμφαση στην έκφραση ιδεών και απόψεων, στη συζήτηση, στον διάλογο και 

στην επικοινωνία, τόσο στο πλαίσιο κάθε τάξης όσο και μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων, και ενθαρρύναμε τη 

συμμετοχή των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν το 

κυρίαρχο και κατεξοχήν καινοτόμο στοιχείο του έργου μας, καθώς οδήγησε στη δημιουργία μιας εστιασμένης στη 

βελτίωση των διδακτικών πρακτικών επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, όπου υπήρχε διαρκής διάλογος, 

ανατροφοδότηση και από κοινού προσδιορισμός και επαναπροσδιορισμός των δράσεων, στοιχεία που έχει 
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αποδειχθεί συντελούν στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα (Harris & Jones, 2010). Παράλληλα, με σκοπό την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών, επιδιώχθηκε η συνεχής εμπλοκή 

τους σε διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης των καλλιτεχνικών έργων, των δράσεων και των αποτελεσμάτων 

τους, καθώς και συμμετοχή τους στην τελική αξιολόγηση του έργου. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες, η Τέχνη ως μέσο, 

διαδικασία και προϊόν της επεξεργασίας του θέματος μας, συνδέθηκε διαθεματικά με σκοπούς που αφορούν όλες τις 

μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο, ενώ τα ψηφιακά εργαλεία και η πλατφόρμα 

του eTwinning αξιοποιήθηκαν ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, την υλοποίηση και τη διάχυση 

των δράσεων, καθώς και να εξάψουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών εμπλουτίζοντας τις 

μαθησιακές εμπειρίες τους. 

Όσον αφορά τους επιμέρους στόχους, το έργο μας οδήγησε τα παιδιά, διαθεματικά, διαδραστικά και 

πολυαισθητηριακά, στην επίτευξη στόχων από όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο, οι οποίες δεν νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα. Η Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη 

επιτεύχθηκε με την ενθάρρυνση του πειραματισμού, της εξερεύνησης και των πρωτοβουλιών, την ανάληψη ευθυνών, 

την έκφραση ιδεών που ήταν σεβαστές και αξιοποιούνταν και τη δημιουργία σχέσεων ενεργής συμμετοχής, 

συνεργασίας και συνοικοδόμησης νοημάτων με άλλα παιδιά. Οι δραστηριότητες Γλώσσας διέτρεχαν τις δράσεις του 

έργου, όπου τα παιδιά συζητούσαν για τα έργα τέχνης, τις αξίες και τα σύμβολα, παρήγαγαν δικά τους προφορικά 

και γραπτά κείμενα και εισήχθησαν στον πολυγραμματισμό (πολυτροπική κατασκευή νοήματος με τον συνδυασμό 

ποικίλων σημειωτικών τρόπων). Τα παιδιά ασχολήθηκαν με τα Μαθηματικά μέσω των ψηφοφοριών (αρίθμηση, 

στατιστική) και των έργων τέχνης (σχήματα, μεγέθη, έννοιες χώρου και χρόνου). Η χρήση διαφόρων υλικών οδήγησε 

στην κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων τους, ενώ μέσω των έργων τέχνης ήρθαμε σε επαφή με την ιστορία και τα 

προϊόντα του πολιτισμού μας (Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον). Η επεξεργασία του θέματός μας δεν 

περιορίστηκε στις εικαστικές τέχνες, αλλά τα παιδιά έμαθαν και εκφράστηκαν μέσω της μουσικής, του θεάτρου, του 

χορού και της κίνησης (Τέχνες-Φυσική Αγωγή). Τέλος, σε όλες τις δράσεις δόθηκε έμφαση στην εποικοδομητική 

αξιοποίηση και ενασχόληση των παιδιών με τις Τ.Π.Ε., για την αναζήτηση πληροφοριών, τη συνεργασία-επικοινωνία 

με τους εταίρους, την αποτύπωση των ιδεών τους και, φυσικά, το παιδαγωγικό παιχνίδι.  

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που θέσαμε αφορούσαν: 

• τη γνωριμία με έργα τέχνης σπουδαίων καλλιτεχνών και την αλληλεπίδραση με αυτά, ώστε να γίνει 

αντιληπτή η πολιτιστική διάσταση της τέχνης και η σύνδεση των έργων τέχνης με καταστάσεις και 

συναισθήματα της καθημερινής ζωής, 
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• την κριτική προσέγγιση και ανάλυση των εικαστικών μορφικών στοιχείων των έργων τέχνης, καθώς και 

την επεξεργασία εννοιών όπως «χώρος», «προοπτική», «γραμμές – σχήματα», «χρώμα» και των μεταξύ 

τους σχέσεων ως μέσων συμβολικής έκφρασης που συνδέονται με νοήματα, μεταφέρουν μηνύματα και 

προκαλούν συναισθήματα που επηρεάζουν την αντίληψη των θεατών,  

• την κατανόηση της διαφορετικής έκφρασης της ίδιας ιδέας από διαφορετικούς καλλιτέχνες, αλλά και 

της διαφορετικής ερμηνείας του ίδιου έργου από διαφορετικούς θεατές, καθώς και την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα δικαιοσύνης, σεβασμού και αποδοχής, 

• την προφορική έκφραση των συναισθημάτων που γεννούν τα έργα τέχνης και την ενθάρρυνση του 

πειραματισμού, της εξερεύνησης και των πρωτοβουλιών, της έκφρασης ιδεών που ήταν σεβαστές και 

αξιοποιούνταν, της ανάληψης ευθυνών και της ενεργής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, 

• την καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας, τη συμμετοχή στις 

εικαστικές τέχνες με την παραγωγή ατομικών και συλλογικών έργων τέχνης, καθώς  και την ανάπτυξη 

σχέσεων δημιουργικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τους συμμαθητές και τα συνεργαζόμενα 

σχολεία για την επίτευξη κοινών στόχων, 

• την εμπειρικο-βιωματική προσέγγιση της εικαστικής δημιουργίας, μέσω επισκέψεων στη φύση, στην 

πόλη, στο μουσείο, στο μνημείο, στην έκθεση τέχνης κ.λ.π., 

• την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την αναζήτηση, 

συλλογή, επιλογή και παρουσίαση πληροφοριών και έργων τέχνης, για δημιουργία έργων τέχνης και για 

παιδαγωγικά ατομικά ή/και συνεργατικά παιχνίδια, 

• την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων μέσω του αναστοχασμού και της αξιολόγησης 

(διαμορφωτικής και τελικής) των δράσεων του έργου από τα παιδιά, 

• την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας για τις δράσεις του έργου και την εμπλοκή των γονέων σε αυτές, 

προκειμένου να έχουμε ένα έργο ανοιχτό στην σχολική κοινότητα και στην κοινωνία. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι δράσεις του έργου μας σε τρεις επιμέρους ενότητες που περιλαμβάνουν: α) 

τον ορισμό του χρονοδιαγράμματος, τις δράσεις γνωριμίας μεταξύ των συνεργατών και την ενημέρωση των γονέων, 

β) την περιγραφή της υλοποίησης των δράσεων για κάθε επιλεγμένη Παγκόσμια Ημέρα και γ) την παρουσίαση και 

διάχυση του έργου μας. Αναλυτικές περιγραφές του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διάχυσης και της αξιολόγησης 

του έργου μας, καθώς και εικόνες και βίντεο από τα παραγόμενα των συνεργατικών δράσεων και των 

δραστηριοτήτων κάθε σχολείου, παρατίθενται στο δημόσιο twinspace του έργου μας (σελίδες: 
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https://twinspace.etwinning.net/73261/pages/page/446501, ημερολόγιο: 

https://twinspace.etwinning.net/73261/home). 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
Η συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν πρωταρχικό μέλημά 

μας από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία, όπως τα 

προσωπικά email, το twinspace του έργου και τα εργαλεία του (ημερολόγιο έργου, φόρουμ, πίνακας ανακοινώσεων 

εκπαιδευτικών, ζωντανές εκδηλώσεις), ενώ δημιουργήθηκε και μία κλειστή ομάδα στο facebook ώστε να 

διευκολυνθούν η ανατροφοδότηση, η ανταλλαγή ιδεών, η διαμορφωτική αξιολόγηση και η οργάνωση των δράσεων, 

καθώς και επίλυση προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο συνδιαμορφώθηκαν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα του έργου, που τηρήθηκαν απαρέγκλιτα και τροποποιήθηκαν μόνο όταν 

υπήρξε σημαντικός λόγος και συμφωνία όλων των εταίρων.  

Στην έναρξη του προγράμματος δημιουργήθηκαν βίντεο γνωριμίας των σχολείων, όπου τα παιδιά παρουσίασαν τον 

εαυτό τους, το σχολείο τους και τον τόπο τους. Πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις μέσω skype, στη διάρκεια των 

οποίων τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν, να κάνουν ερωτήσεις, να ετοιμάσουν εκπλήξεις, να παίξουν 

και να τραγουδήσουν μαζί. Επίσης, τα παιδιά δημιούργησαν αφίσες και ψήφισαν την αφίσα του έργου, ενώ οι 

αφίσες όλων των σχολείων αποτέλεσαν το υλικό οπτικοποίησης του τραγουδιού-ύμνου μας. Εν συνεχεία, κάθε μήνα, 

ένα σχολείο-εταίρος του έργου (διαδοχικά) επέλεγε ως αφόρμηση μία Παγκόσμια Ημέρα, σχεδίαζε τις συνεργατικές 

δράσεις (2 έως 3) με έμφαση στην τέχνη, στη συνεργασία  και στη χρήση των Τ.Π.Ε., και αναλάμβανε την παρουσίασή 

τους, καθώς και τη δημιουργία αφίσας και τη σύνταξη δελτίου τύπου για τη διάχυση των δράσεων. Για τους μήνες 

Μάιο και Ιούνιο προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από κάθε σχολείο δράσεις ενημέρωσης και 

παρουσίασης της υλοποίησης του έργου και των παραγόμενων του στους γονείς, σε γειτονικά σχολεία και στην 

τοπική κοινωνία. Τους ίδιους μήνες σχεδιάστηκε συνεργατικά και πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά η αξιολόγηση του 

έργου μας από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, καθώς και ο απολογισμός του έργου. 

Η ενημέρωση και η εμπλοκή -όποτε και όταν αυτή ήταν δυνατή- των γονέων στο έργο μας αποτέλεσαν έναν ακόμη 

σημαντικό άξονα του σχεδιασμού μας. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν ένα κοινό ιστολόγιο, όπου αναρτήθηκαν 

όλες οι συνεργατικές δράσεις από τα σχολεία μέλη, και ηλεκτρονική πινακοθήκη η οποία φιλοξένησε έργα τέχνης και 

εικαστικά έργα των παιδιών. Επιπλέον, για τον διαμοιρασμό πληροφοριών, αλλά και την αλληλεπιδραστική 

ψυχαγωγία, δημιουργήθηκαν βίντεο, ebooks, κολλάζ φωτογραφιών, παρουσιάσεις και online παιχνίδια (όπου 
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δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών), ενώ παράλληλα οι γονείς 

είχαν δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δράσεις ενημέρωσης και σε δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικής τάξης. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου μας, κάθε μήνα από τον Νοέμβριο ως τον Μάιο, τα συνεργαζόμενα σχολεία 

πρότειναν διαδοχικά από μία Παγκόσμια Ημέρα ως πυρήνα και έναυσμα των συνεργατικών δράσεων, που 

σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν μέσω διαδικασιών επικοινωνίας,  συνεργασίας και συναπόφασης μεταξύ των 

σχολείων, με στόχο την παιδαγωγική διαπραγμάτευση των αξιών, των μηνυμάτων και των συμβολισμών της. Τα επτά 

νηπιαγωγεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανέπτυξαν τις θεματικές με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, που 

προέκυπτε από τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός τους.  

Για τον Νοέμβριο, το 1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού πρότεινε να ασχοληθούμε με την Παγκόσμια Ημέρα 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, που εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου. Τα  δικαιώματα του παιδιού είναι κατοχυρωμένα από 

διεθνείς συνθήκες με στόχο την προστασία των παιδιών. Η εκπαίδευση πάνω σε αυτά, αλλά και στα ανθρώπινα 

δικαιώματα ευρύτερα, ορίζεται από την Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών ως αναπόσπαστο κομμάτι του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση που έχει κάθε παιδί. Η εκπαίδευση σε αξίες και η καλλιέργεια της κουλτούρας σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες του σήμερα, προσδίδει στους 

μαθητές δεξιότητες ζωής και πολιτισμού που θα  θεμελιώσουν την πανανθρώπινη κοινωνία του μέλλοντος. Στο 

πλαίσιο αυτό και με αφορμή αυτό το ιδιαίτερα πλατύ και, σε κάποια σημεία, ίσως και δυσνόητο για τα παιδιά θέμα, 

έγινε ομαδοποίησή των δικαιωμάτων σε επτά άξονες-δικαιώματα και πάνω τους βασίστηκε η συνεργατική 

δραστηριότητα. Σε κάθε νηπιαγωγείο ανατέθηκε ένα δικαίωμα για το οποίο θα έπρεπε να βρει ένα έργο τέχνης που 

να το εκφράζει εικαστικά, αποδίδοντας το νόημά του, και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα τετράστιχο αίνιγμα που 

να το περιγράφει. Τα έργα τέχνης και τα αινίγματα όλων των σχολείων συνδέθηκαν σε ένα διαδικτυακό διαδραστικό 

παιχνίδι-κουίζ με τίτλο «Μάντεψε τον πίνακα», το οποίο τα παιδιά έπαιξαν σύγχρονα στις 20 Νοεμβρίου (παγκόσμια 

ημέρα). 

Το Nηπιαγωγείο Λίμνης Ευβοίας πρότεινε τον Δεκέμβριο να ασχοληθούμε με την Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης, η 

οποία εορτάζεται στις 14 Δεκεμβρίου. Η αγάπη αποτελεί πανανθρώπινη αξία το περιεχόμενο της οποίας όλοι 

αντιλαμβανόμαστε μα δύσκολα μπορούμε να ορίσουμε. Πρόκειται για  μια αέναη πηγή έμπνευσης για την ζωή των 

ανθρώπων, αλλά και για την καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι όμως και ένα συναίσθημα του οποίου η βαθιά 

κατανόηση, η ανάλυση και η έκφραση μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία υγιών και ουσιαστικών 

σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, προάγοντας την ψυχική τους υγεία. Με στόχο τη βιωματική προσέγγιση και 
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κατανόηση της αξίας της αγάπης σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν συνεργατικές δράσεις που περιλάμβαναν: α) τη 

δημιουργία πολυμεσικής αφίσας, όπου ομαδικές εργασίες που δημιουργήθηκαν με την τεχνική του κολλάζ από όλα 

τα σχολεία ενώθηκαν με ηχογραφημένα αντίστοιχα μηνύματα αγάπης των παιδιών, β) τη δημιουργία βίντεο για το 

τραγούδι «Της καρδιάς τα χρώματα», όπου κάθε σχολείο τραγούδησε και ηχογράφησε ένα μέρος του και τα ομαδικά 

κολλάζ χρησιμοποιήθηκαν για την οπτικοποίηση του τραγουδιού, γ) την έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης μας με 

συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αστέρι της ευχής» του Make-A-Wish Greece (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ή προσφορά σε 

άλλους κοινωφελείς σκοπούς και σε ιδρύματα και δ) ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης με πράξεις αγάπης (μία για 

κάθε ημέρα) ως τις διακοπές των Χριστουγέννων. 

Η 21η Ιανουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς, αποτέλεσε την πρόταση του 32ου  Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης για 

το συνεργατικό έργο μας. Μία αγκαλιά είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως ωφελεί τη σωματική και πνευματική 

μας υγεία. Οι ειδικοί τη θεωρούν ως το καλύτερο φάρμακο, αφού τα οφέλη της είναι πολλά και έστω και μία αγκαλιά 

μέσα στην ημέρα μπορεί να μας χαρίσει μία καλύτερη ζωή. Ένα τέτοιο «φάρμακο» δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί 

από το πρόγραμμά μας• ως καθαρή και πηγαία έκφραση συναισθημάτων, αλλά και ως «εργαλείο» καλλιέργειας 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων, η αγκαλιά έχει σχεδόν μαγικές ιδιότητες. Έτσι, ανιχνεύοντάς 

την και αναλύοντάς την μέσα από τους δρόμους της τέχνης, οι μαθητές απόλαυσαν πραγματικά τις θεραπευτικές της 

ιδιότητες. Εκτός από τις ξεχωριστές προσεγγίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα νηπιαγωγεία, υλοποιήθηκαν και οι 

εξής συνεργατικές δράσεις: α) δημιουργία πλακάτ από τα παιδιά με ζωγραφιές και μηνύματα εμπνευσμένα από έργα 

τέχνης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε δημόσιες δράσεις με συμμετοχή των γονέων των νηπίων και φωτογράφιση 

των δρώμενων για τη δημιουργία slideshow με τις δράσεις όλων των σχολείων, β) δημιουργία τραγουδιού από τα 

παιδιά του 32ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης, που διανεμήθηκε στους εταίρους και τραγουδήθηκε ταυτόχρονα από 

όλα τα σχολεία την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς πλαισιώνοντας τις δράσεις, γ) οργάνωση και υλοποίηση 

«κρεμμυδοαγκαλιών» (ομαδικές αγκαλιές) σε συνεργασία με συστεγαζόμενα σχολεία και δ) συγγραφή και 

εικονογράφηση παραμυθιού (το παραμύθι της αγκαλιάς) διαδοχικά από τους εταίρους και δημιουργία ebook. 

Για τον Φεβρουάριο επελέγη από το 2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου που, 

για το 2019, εορτάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται σε ετήσια βάση για την 

Ελλάδα από τη Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που αποτελεί τον Εθνικό 

Εκπρόσωπο του Δικτύου Insafe. Οι επιπτώσεις της εσφαλμένης  χρήσης  του διαδικτύου έχουν λάβει μορφή 

χιονοστιβάδας στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. Μέσω του έργου μας, η ημέρα αυτή υπήρξε εφαλτήριο 

ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του 

Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών, που πλέον αποτελούν μέρος της 
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καθημερινότητάς μας. Οι συνεργατικές δράσεις που υλοποιήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο περιλάμβαναν: α) τη 

διοργάνωση ομιλίας-ενημέρωσης προς τους γονείς για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, β) τη δημιουργία 

συνεργατικής αφίσας με θέμα «Η ζωή δεν είναι στον Η/Υ» που συνόδευσε το Δελτίο Τύπου και γ) τη δημιουργία 

φυλλαδίου ευαισθητοποίησης με επτά μικρές αυτοτελείς ιστορίες (μία από κάθε σχολείο) σε μορφή κόμικ,, που 

προσεγγίζουν διαφορετικές διαστάσεις του θέματος οι οποίες ανατέθηκαν ως συνθήματα σε κάθε σχολείο.  

Στις 27 Μαρτίου εορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου που αποτέλεσε την επιλογή του 3ου 

Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων. Η παιδευτική αξία του θεάτρου είναι αναγνωρισμένη από την αρχαιότητα. Μέσα 

από την τέχνη του θεάτρου και την ένταξή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιεργούνται οι ικανότητες 

συνεργασίας, αλληλεγγύης και δημιουργικότητας. Όπως υποστηρίζει και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση,  το θέατρο είναι ανάγκη να υπάρχει με τριπλό ρόλο στην Εκπαίδευση: α) ως μορφή τέχνης, β) ως 

εργαλείο μάθησης, αλλά και γ) ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης. Οι διαφορετικές πλευρές του ρόλου αυτού 

αλληλοσυνδέονται, αλληλοτροφοδοτούνται και υπηρετούν ένα κοινό όραμα για μια παιδεία που συμβάλλει στην 

καλλιέργεια δημιουργικών ανθρώπων με ενσυναίσθηση, ευαίσθητων στα σημεία των καιρών, οι οποίοι θα 

εξελίσσονται διαρκώς και θα συμβιώνουν αρμονικά με τον άλλους. Εδώ η τέχνη υπήρξε ταυτόχρονα ο δρόμος 

προσέγγισης του θέματος αλλά και το ίδιο το θέμα. Οι συνεργατικές δράσεις που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου περιλάμβαναν: α) τη δημιουργία βίντεο με στιγμιότυπα από τις θεατρικές 

δράσεις κάθε σχολείου για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, β) την παραγωγή συνεργατικής αφίσας, η οποία 

προέκυψε από τη σύνθεση των ομαδικών εργασιών που δημιούργησαν τα σχολεία για το είδος θεάτρου που 

ανατέθηκε στο καθένα (7 είδη θεάτρου, ένα σε κάθε σχολείο) και γ) την κατασκευή θεατρικών μασκών με αναφορά 

σε / επιρροή από έργο ή τεχνική κάποιου ζωγράφου, την αποτύπωση σχετικών θεατρικών δρώμενων σε 

φωτογραφικά στιγμιότυπα και τη σύνθεσή τους σε βίντεο. 

Στις 2 Απριλίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, η οποία καθιερώθηκε από τη Διεθνή 

Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (International Board on Books for Young People - IBBY) το 1996. Η επιλογή της 

ημέρας δεν ήταν τυχαία• είναι η μέρα που γεννήθηκε ο σημαντικός Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Σκοπός της καθιέρωσης αυτής της Παγκόσμιας Ημέρας ήταν η αναγνώριση της αξίας των βιβλίων και της ανάγνωσης 

και η ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους 

(Εκδόσεις Πατάκη, 2009). Η επιλογή της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου από το 6ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου 

για την υλοποίηση σχετικών δράσεων, επίσης δεν ήταν τυχαία. Η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, που αποτελεί 

σημαντικό εκπαιδευτικό ζητούμενο και στόχο, ξεκινά από την πρώτη επαφή των παιδιών με τα βιβλία, πριν ακόμα 

μάθουν να διαβάζουν, αφού και η εικονογράφηση «διαβάζεται» και συνεισφέρει στον οπτικό γραμματισμό (Ο 
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Αναγνώστης, 2019). Στα παιδικά βιβλία, η τέχνη του λόγου και η τέχνη της εικονογράφησης λειτουργούν 

συμπληρωματικά, καθώς οι εικόνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα περιεχόμενα, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις 

και τον ψυχισμό, καλλιεργώντας την αισθητική και συνεισφέροντας στην κατανόηση και την αποκωδικοποίηση των 

νοημάτων (Ντεκάστρο, 2019). Σε αυτό το πλαίσιο, αφήνοντας περιθώριο στις ξεχωριστές προσεγγίσεις κάθε 

νηπιαγωγείου, υλοποιήθηκαν συνεργατικές δράσεις που περιλάμβαναν: α) τη δημιουργία συνεργατικής 

πολυμεσικής αφίσας με τη φράση «Τα βιβλία είναι...», με ανάθεση σε κάθε σχολείο διαφορετικού μηνύματος, το 

οποίο ηχογράφησαν τα παιδιά και αναζήτησαν έργα τέχνης για την εικονογράφηση του, β) την ηχογράφηση του 

τραγουδιού «Μ’ ένα βιβλίο παιδικό» (κάθε σχολείο μία στροφή) και την εικονογράφηση του σχετικού βίντεο με 

ομαδικές καλλιτεχνικές δημιουργίες με στόχο, μέσω της διαδικασίας που θα ακολουθήσουν τα παιδιά, να βιώσουν 

και να αντιληφθούν την τέχνη της εικονογράφησης, η οποία συνδέεται άμεσα με το παιδικό βιβλίο, αποτελώντας το 

περικείμενο του λογοτεχνικού κειμένου και γ) τη δημιουργία συλλογής παραμυθιών με τίτλο «7 εικόνες, 7 ιστορίες» 

με ιστορίες που δημιούργησαν τα παιδιά κάθε σχολείου εμπνεόμενα από έργα του καλλιτέχνη  René François 

Ghislain Magritte, τα οποία επέλεξαν τα ίδια με online ψηφοφορία. 

Τελευταία μέρα-σταθμός του ταξιδιού μας με οδηγό την τέχνη ήταν η 18η Μαΐου, που έχει οριστεί από το Διεθνές 

Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής Ημέρα Μουσείων και επελέγη από το 2ο Νηπιαγωγείο Ιτέας. Εορτάζεται σε 

όλο τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα μουσεία και 

τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων επέλεξε το θέμα «Τα Μουσεία 

ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης». Τα Μουσεία εκτός από την προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν εξελιχθεί στις μέρες μας σε κομβικά σημεία επικοινωνίας λαών και πολιτισμών. 

Αναπτύσσουν συνεργασίες και δημιουργούν δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών. Διαφυλάσσοντας με σεβασμό 

την ιστορική μνήμη και την παράδοση αναζητούν νέους προσανατολισμούς για να εμπνεύσουν τον σύγχρονο 

άνθρωπο και να υπηρετήσουν τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό, τα μουσεία με τις πολύπλευρες δράσεις τους 

προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να επιτύχουν τη δύσκολη ισορροπία 

μεταξύ κληρονομιάς και καινοτομίας συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος (ICOM, 2019). 

Προκειμένου να εμβαθύνουμε στον ρόλο των μουσείων και στα μηνύματα της συγκεκριμένης μέρας, υλοποιήσαμε 

συνεργατικές δράσεις που περιλάμβαναν: α) τη δημιουργία συνεργατικής αφίσας με εικαστική απόδοση από τα 

νήπια κάθε σχολείου κάποιου αντιπροσωπευτικού πολιτιστικού μνημείου της περιοχής τους, β) μια σκυταλοδρομία 

παιχνιδιών από την αρχαιότητα, όπου κάθε σχολείο βρήκε ένα παιχνίδι από την αρχαιότητα και ανέθετε σε ένα άλλο 

σχολείο να το παίξει και να φωτογραφηθεί παίζοντας, μαθαίνοντας και διασκεδάζοντας και γ) τη δημιουργία 

συνεργατικής παρουσίασης για τη συμπεριφορά ενός επισκέπτη Μουσείου, όπου κάθε σχολείο ανέλαβε την 

περιγραφή και απεικόνιση ενός κανόνα σωστής συμπεριφοράς. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΔΙΑΧΥΣΗ 
Βασικό μέρος της φιλοσοφίας του eTwinning, εκτός από τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, αποτελεί και η 

διάχυση των προγραμμάτων, τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ανταλλαγή 

καλών πρακτικών, η ευαισθητοποίηση πάνω σε ποικίλα θέματα και η «αποκάλυψη» των εκπαιδευτικών δράσεων 

πέρα από τα σχολικά όρια, είναι μερικοί από τους στόχους της δημοσιοποίησης των έργων με διάφορους τρόπους. 

Το συγκεκριμένο έργο από την έναρξη του πήρε δημόσιο χαρακτήρα, καθώς τα επτά συνεργαζόμενα σχολεία 

έστελναν κάθε μήνα στα κατά τόπους ΜΜΕ ένα δελτίο τύπου, όπου αναφέρονταν τόσο στο θέμα της Παγκόσμια 

Ημέρας  την οποία επεξεργάζονταν, όσο και στις δράσεις που είχαν οργανώσει με εκείνη ως αφορμή. Παράλληλα, το 

δελτίο τύπου συνοδευόταν από μία σχετική αφίσα, η οποία τις περισσότερες φορές αποτελούσε προϊόν συνεργασίας 

όλων των σχολείων. 

Σε τοπικό επίπεδο, επίσης, οργανώθηκαν ανοιχτές ομιλίες (για τα δικαιώματα του παιδιού, για την ασφάλεια στο 

διαδίκτυο), εργαστήρια γονέων, bazaar, δράσεις-έκπληξη σε γειτονικά σχολεία, επικοινωνώντας με ποικίλους 

τρόπους τα μηνύματα του προγράμματος στο ευρύ κοινό. Κάθε μήνα οι γονείς λάμβαναν ενημερωτικά e-mails με το 

παραγόμενο υλικό (βίντεο, e-books, ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.α.), ενώ πολλά από αυτά δημοσιεύονταν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. Επιπλέον, με το ιστολόγιο (blog) του έργου, 

δόθηκε η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει, αλλά και να αξιοποιήσει εκπαιδευτικά, τόσο μέσα στην 

τάξη από συναδέλφους, όσο και στο σπίτι από γονείς, το πλούσιο και πολυδιάστατο υλικό που παρατίθεται. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οργανώθηκαν παρουσιάσεις σε δύο επίπεδα. Σε επίπεδο σχολικών μονάδων 

το έργο και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν σε γονείς και φίλους, είτε στα πλαίσια των εορταστικών 

εκδηλώσεων λήξης του σχολικού έτους, είτε με τη μορφή ενημέρωσης μέσα από την πλατφόρμα του twinspace, ενώ 

σε επίπεδο εκπαιδευτικών περιφερειών οι δράσεις μας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ημερίδων 

που οργανώθηκαν από τις κατά τόπους Πρωτοβάθμιες Διευθύνσεις και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Εκεί 

δόθηκε η ευκαιρία για γόνιμο διάλογο μεταξύ συναδέλφων, τόσο σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, όσο και με την 

εμπειρία της εκπόνησης ενός προγράμματος eTwinning. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 304 τ. Β’, 2003, σ. 4312) η αξιολόγηση «αποτελεί βασικό 

στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός 

και η εφαρμογή στην πράξη» και έχει ως βασικό σκοπό την «ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με 
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στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης». Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, φροντίσαμε να εφαρμόζονται 

διαδικασίες αξιολόγησης σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου μας: α) στην αρχή, προκειμένου να ανιχνεύσουμε 

τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας που σχετίζονταν με το θέμα μας, β) κατά τη 

διάρκεια, ώστε να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά ως προς την επίτευξη των στόχων μας και διαμορφωτικά για την 

ενίσχυση και επέκταση των καλών πρακτικών, αλλά και τη βελτίωση των αδυναμιών και τον επανασχεδιασμό των 

δράσεων και γ) στο τέλος, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι αποτίμησαν τη συνολική εμπειρία τους από την υλοποίηση του 

έργου. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης, η οποία 

πραγματοποιήθηκε από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όλων των συνεργαζόμενων σχολείων μέσω 

τριών ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που δημιουργήθηκαν συνεργατικά στα google forms 

(https://twinspace.etwinning.net/73261/pages/page/653899). Στους γονείς δόθηκε ο σύνδεσμος για την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ενώ οι μαθητές το συμπλήρωσαν στην τάξη με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. 

Από τους 195 μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 150 

νήπια με ποσοστό 50,7% αγόρια και 49,3% κορίτσια. Το 95,3% των νηπίων απάντησαν ότι τους άρεσε το πρόγραμμα 

και το 90% ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά σε eTwinning προγράμματα, ενώ οι τρεις δημοφιλέστερες 

παγκόσμιες ημέρες των μικρών μαθητών ήταν η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, η Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης και η 

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης 

και δήλωσαν ότι το έργο υπήρξε «πολύ» οργανωμένο, με το 65% να το θεωρεί «εξαιρετικά» οργανωμένο. Το 62,5% 

των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι το έργο συνετέλεσε «πάρα πολύ» στη βελτίωση των επαγγελματικών γνώσεων και 

ικανοτήτων τους, ενώ το 43,8% δήλωσαν ότι βοήθησε «πολύ» στο να είναι αποτελεσματικότεροι στην εργασία τους. 

Όσον αφορά τις προσδοκίες τους, το 62,5% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν απάντησαν ότι το έργο 

ανταποκρίθηκε «πάρα πολύ» και το 12,5% «πολύ» σε αυτές, ενώ το 50% θεωρούν ότι βοηθήθηκαν «πάρα πολύ» από 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών κατά τη συνεργασία με συναδέλφους από διαφορετικά σχολεία. Το κλίμα 

που επικρατούσε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανοποίησε «πάρα πολύ» έως «πολύ» το 50,1% των εκπαιδευτικών 

και το 43% αισθάνθηκαν «πολύ» κινητοποιημένοι ώστε να δράσουν βάσει των μηνυμάτων που έλαβαν από την 

εμπλοκή τους στο πρόγραμμα. Ο τρόπος που προσεγγίστηκε το θέμα είχε σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς «πολύ» 

(50%) έως «πάρα πολύ» (43%) μεγάλο αντίκτυπο στα παιδιά. Η εμπλοκή των γονέων θεωρήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς «αρκετά» ή και «πολύ» ικανοποιητική με ποσοστά 56,3% και 31,3% αντίστοιχα. Σχετικά με τις 

δυσκολίες του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι αφιέρωσαν από «πολλές» έως «πάρα πολλές» ώρες 

από τον προσωπικό τους χρόνο, έμειναν ικανοποιημένοι από την συμμετοχή των γονέων, ενώ η πίεση χρόνου 
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αναφορικά με τις συνεργατικές δράσεις ήταν αρκετή. Τέλος το 68,8% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

χαρακτηρίζουν το έργο «έξοχο» και το υπόλοιπο 31,2% το χαρακτηρίζουν «πολύ καλό». 

Το ερωτηματολόγιο των γονέων συμπληρώθηκε από 100 γονείς νηπίων που συμμετείχαν στο έργο μας. Ποσοστό 

36% των γονέων δήλωσαν ότι συζητούσαν «πολύ» και 27% «πάρα πολύ» με το παιδί τους, κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του έργου, σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο σχολείο. Ποσοστό 43% των 

γονέων δήλωσαν ότι η ενημέρωσή τους για την πορεία του έργου ήταν σε μεγάλο βαθμό «επαρκής», ενώ θεωρούν 

την εμπλοκή τους στο έργο «πάρα πολύ» (10%), «πολύ» (34%) ή «αρκετά» (47%) ικανοποιητική. Συνολικά 54% των 

γονέων δήλωσαν ότι ωφελήθηκαν «πολύ» και «πάρα πολύ» προσωπικά από την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα, ενώ 

το 90% των γονέων δεν πιστεύουν ότι το πρόγραμμα λειτούργησε εις βάρος του αναλυτικού προγράμματος και η 

πλειονότητα των γονέων δήλωσαν ότι το πρόγραμμα συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών τους σε 

πολλούς τομείς. Τέλος, όλοι οι γονείς (100%) απάντησαν ότι επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε 

μελλοντικά eTwinning προγράμματα. 

Συμπερασματικά, το έργο «Η τέχνη οδηγός μου στις μέρες του κόσμου - Art project day» απέδωσε πολλαπλά οφέλη 

σε όλους τους εμπλεκόμενους των επτά συνεργαζόμενων σχολείων, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ αυτών και του 

έξω κόσμου (εκπαιδευτικού και μη) και ανοίγοντας  δρόμους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών ενός 

σπουδαίου τρίπτυχου: του σχολείου, της οικογένειας και της κοινωνίας. Παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς, 

συμμετείχαμε με αμείωτο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στις δράσεις, συνθέτοντας και απολαμβάνοντας μια 

δυναμική αλληλεπίδραση ιδεών, γνώσεων, φαντασίας και δημιουργικότητας, που προήγαγε την προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη όλων. Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς, παρά την αναμφίβολη επιβάρυνση σε χρόνο και 

προσπάθεια, ο τρόπος με τον οποίο το eTwinning έργο μας λειτούργησε ως κοινότητα μάθησης, με τη 

συνδιαμόρφωση και ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών, συνέβαλε σημαντικά στην επαγγελματική μας 

ανάπτυξη και ικανοποίηση. Ευελπιστούμε η εργασία μας να εμπνεύσει στους αποδέκτες της την επιθυμία για 

συνεργατικά εκπαιδευτικά ταξίδια, σε ίδιους, παρόμοιους ή διαφορετικούς προορισμούς, με οδηγό την τέχνη και 

όχημα την τεχνολογία. 
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Μια συγκριτική μελέτη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όσον αφορά τις κοινότητες των εκπαιδευτικών για 

την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Σάρδη Χαρίκλεια (Χαρά) 
Εκπαιδευτικός Βιολόγος και Πληροφορικός 

1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων, Αττικής, Αθήνα 

harasardi@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο άρθρο αυτό, γίνεται μια διεξοδική συγκριτική μελέτη των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 

εκπαιδευτικά τους συστήματα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, δηλαδή 

στη χρήση από τους καθηγητές/τριες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια και 

στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 28 χώρες ομαδοποιήθηκαν με βάση τη γεωγραφική, θρησκευτική ή/και τη 

γλωσσολογική τους προέλευση ώστε επιτευχθεί μια εύρυθμη κατανομή. 

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώθηκαν οι ακόλουθες προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα, 

όπως των σχολείων οι ΤΠΕ υποδομές, η πρόσβαση των καθηγητών/τριών και των μαθητών/τριών σε ΤΠΕ στο σχολείο 

και η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για τις ψηφιακές τους ικανότητες όπως 

λειτουργικές δεξιότητες, δεξιότητες για τα κοινωνικά δίκτυα, ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, ΤΠΕ, επιμόρφωση καθηγητών/τριών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ (28) σήμερα ευρωπαϊκών 

κρατών. Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1993 με τη  Συνθήκη του Μάαστριχτ. Είναι μια από τις μεγαλύτερες 

οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει 
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δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων, 

φοιτητών/τριών καθώς και μαθητών/τριών. 

Οι 28 χώρες της ΕΕ ομαδοποιήθηκαν με βάση τη γεωγραφική, τη γλωσσολογική και τη θρησκευτική τους 

προέλευση ώστε να επιτευχθεί μια εύρυθμη κατανομή. 

• Αυστρία, Γερμανία (Γερμανόφωνες χώρες) 

• Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο (Κάτω χώρες) 

• Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Κροατία, Ρουμανία, Σλοβενία (Βαλκανικές χώρες) 

• Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία, Πορτογαλία (Καθολικές χώρες) 

• Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία (Σκανδιναβικές και Χώρες της Βαλτικής) 

• Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία (Αγγλόφωνες χώρες) 

• Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία (ομάδα του Βίσεγκραντ). 

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν, οι με υπογράμμιση χώρες, δεδομένου ότι για τις τέσσερις ακόλουθες χώρες, 

Γερμανία, Ισλανδία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι απαντήσεις που εστάλησαν από τα 

ερωτηματολόγια ήταν ανεπαρκείς, έτσι ώστε μια αξιόπιστη ανάλυση των δεδομένων ήταν αδύνατη.  

Ξεκινώντας ορίζουμε τη φράση Information and Communication Technologies (ICT) - Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 

από ερευνητές. Η συντόμευση ΤΠΕ έγινε δημοφιλής μετά τη χρήση της σε μια έκθεση το 1997 από τον 

Dennis Stevenson έναν Βρετανό επιχειρηματία.  

Ένας καθηγητής/τρια θα συνειδητοποιήσει ότι δουλεύοντας μέσω ενός δικτύου συναδέλφων, ότι του 

παρέχονται ευκαιρίες ώστε να επεκτείνει τις ικανότητές του και τις γνώσεις του γύρω από τις ΤΠΕ. Ο 

σκοπός των ΤΠΕ έγκειται στην αρωγή της παιδαγωγικής διαδικασίας και όχι απλά στην εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών, έτσι οι ΤΠΕ και είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα διδακτικό εργαλείο. Είναι η δυναμική 

τους στο να βελτιώσει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των μαθητών/τριών στην εκπαίδευση. Ομοίως, 

η δυναμική τους είναι σημαντική ώστε να υποστηρίζει τους καθηγητές/τριες μέσα στην τάξη και να 

μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση των εγγράφων. 
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Για να δούμε τις κυρίαρχες αλλαγές της έννοιας της γνώσης, της διαδικασίας του μαθαίνω, του ρόλου του 

καθηγητή/τριας και των ανθρωπίνων σχέσεων που πραγματοποιούνται μέσω των ΤΠΕ, χρειάζεται να 

ξεπεράσουμε τις πρακτικές που πάντα χρησιμοποιούσαμε. Ο ρόλος του καθηγητή/τριας παραμένει πάντα 

καθοριστικός, όπως στο να αναγνωρίζει τα απαραίτητα μαθησιακά αποτελέσματα, στο να επιλέγει το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα (software), τις δραστηριότητες καθώς και όλη την αλληλουχία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι ΤΠΕ βοηθούν ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκρίνεται στο περιβάλλον του. Με βάση αυτό, 

έχει μια επίδραση στις σχέσεις ανάμεσα στα σχολεία και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, στους 

γονείς, στους τοπικούς παράγοντες, στις εταιρείες και στους συλλόγους. Οι καθηγητές/τριες καθώς και οι 

μαθητευόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι τους αφορά η όλη διαδικασία. 

Οι ΤΠΕ μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόσβαση όλων των μαθητών/τριων και των εκπαιδευτικών στην 

εκπαίδευση, στην ισότητα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, στην παράδοση της ποιότητας της μάθησης 

και της διδασκαλίας στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών και στην πιο αποτελεσματική 

εκπαιδευτική διαχείριση και διακυβέρνηση. 

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: μια έρευνα σε σχολεία της Ευρώπης όπου 

διεξήχθη το 2011 υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Δικτύων Περιεχομένου και της 

Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ορόσημο για τη χρήση και τις στάσεις ως προς τις ΤΠΕ στα 

σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων και το Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Η 

έρευνα έλαβε χώρα από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον Νοέμβριο 2012 δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια και 

βασίστηκε σε περισσότερα από 190.000 ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

βασίστηκαν πάνω στις απαντήσεις 156.634 από μαθητές/τριες, 24.522 από καθηγητές/τριες και 10.137 

από διευθυντές/τριες. 

Οι προδιαγραφές διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα 

και να οριστούν οι ακόλουθες περιοχές απ’ όπου οι δείκτες παρήχθησαν: 
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• Των σχολείων οι ΤΠΕ υποδομές – υπολογιστές γραφείου - desktop, κινητές συσκευές όπως laptops, 

tablets, κινητά τηλέφωνα, ευρυζωνικότητα, ιστοσελίδες σχολείων, emails, εικονικό μαθησιακό 

περιβάλλον, ανάπτυξη του εξοπλισμού στις τάξεις, στα εργαστήρια υπολογιστών και στις βιβλιοθήκες. 

• Η πρόσβαση των καθηγητών/τριών και των μαθητών/τριών σε ΤΠΕ στο σχολείο (χρόνια εμπειρίας 

χρήσης ΤΠΕ στο σχολείο, % του χρόνου και της συχνότητας) και τέλος οι ΤΠΕ δραστηριότητες που 

οργανώνονται από τους καθηγητές/τριες και παρουσιάζονται από τους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων. 

• Η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για τις ψηφιακές ικανότητες όπως 

λειτουργικές δεξιότητες, δεξιότητες για τα κοινωνικά δίκτυα, ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του 

διαδικτύου. 

Ένα tablet είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί με ένα ασύρματο δίκτυο το οποίο να μετακινείται ανάμεσα στους 

μαθητές/τριες μέσα στην τάξη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο με τα laptops που είναι συνδεδεμένα σε έναν 

διαδραστικό πίνακα για παράδειγμα. Αυξάνονται επίσης τα στοιχεία για την επίδραση του διαδραστικού πίνακα στη 

μάθηση. Έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο (Underwood, 2009) κατέδειξε ότι η χρήση των διαδραστικών 

πινάκων αποτελεί σημαντικό επίπεδο αλλαγής για την εκπαίδευση. 

Έρευνες των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων έδειξαν μια σημαντική επίδραση της ευχέρειας των καθηγητών/τριών 

στις επιδόσεις των μαθητών/τριών (Owston, 2008). Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό για όλους τους 

καθηγητές/τριες να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στην 

καθημερινή τους διδασκαλία ώστε να μεγιστοποιήσουν την ικανότητα των μαθητών/τριών στην ψηφιακή απόδοση - 

digital competence. Η ψηφιακή απόδοση συμπεριλαμβάνει τη με αυτοπεποίθηση και κριτική χρήση της 

Πληροφορίας της Κοινωνίας της Τεχνολογίας για την εργασία, τη χρήση στον ελεύθερο χρόνο και την επικοινωνία. 

Κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ, το 20 – 25% των μαθητών/τριων διδάσκονται από καθηγητές/τριες που έχουν 

αυτοπεποίθηση στις ψηφιακές συσκευές - digitally confident - και υποστηρικτικοί ενώ έχουν μεγάλη πρόσβαση στις 

ΤΠΕ και αντιμετωπίζουν μερικά μόνο εμπόδια στη χρήση τους στο σχολείο. 

Βέβαια υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το 30 - 50% των μαθητών/τριων της 

Ε’ δημοτικού και/ή της Γ’ Γυμνασίου διδάσκονται από τέτοιους καθηγητές/τριες στη Βουλγαρία, Εσθονία, Ιρλανδία, 

Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία. Ενώ αντίθετα, λιγότερο από το 10% των μαθητών/τριων στις ίδιες 
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τάξεις διδάσκονται από τέτοιους καθηγητές/τριες στην Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Φιλανδία, Ελλάδα και 

Λουξεμβούργο. 

Στη Γ’ τάξη των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), περισσότερο από το 45% των μαθητών/τριων διδάσκονται από τέτοιους 

καθηγητές/τριες στη Δανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία και Πορτογαλία. Ενώ αντίθετα, λιγότερο από το 10% των 

μαθητών/τριων βρίσκονται στη θέση αυτή στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. 

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι μεγαλύτερες σχετικά με τα ποσοστά των 

μαθητών/τριων στα ψηφιακά υποστηρικτικά σχολεία απ’ ότι τα ποσοστά των μαθητών/τριων που διδάχθηκαν από 

ψηφιακά υποστηρικτικούς και με αυτοπεποίθηση καθηγητές/τριες. Τα ποσοστά για τα τελευταία είναι ιδιαίτερα 

υψηλά στη Δανία και τη Νορβηγία στη Γ’ Λυκείου, στα ΓΕΛ, σε σχέση με τις άλλες χώρες και αναλύοντας τα στοιχεία 

αποκαλύπτουν τα ποσοστά των μαθητών/τριων στα ψηφιακά υποστηρικτικά σχολεία είναι επίσης υψηλά και για τις 

δύο χώρες σε όλες τις τάξεις. 

Ενδεικτικά κάτωθι αναφέρονται τα εκπαιδευτικά συστήματα συγκεκριμένων χωρών: 

Το Αυστριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Τεχνών και Πολιτισμού έχει την υψηλή επίβλεψη για την Πρωτοβάθμια και τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και για τα Πανεπιστήμια. 

Τα σχολεία έχουν μια μερική αυτονομία στη χρηματοδότηση και είναι ελεύθερα να προσαρμόζουν το αναλυτικό 

πρόγραμμα στις τοπικές τους ανάγκες. 

Επίσης υπάρχουν εθνικές πολιτικές που καλύπτουν τις επιμορφώσεις και τα ερευνητικά προγράμματα για τις ΤΠΕ 

στα σχολεία, την ηλεκτρονική μάθηση και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. 

Υπάρχουν υπολογιστές (desktop, laptop, ανεξάρτητα με το εάν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο) διαθέσιμοι για 

τους μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, εκτός από την Ε’ δημοτικού που είναι πιο χαμηλό. 

Η ένταση της χρήσης των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες αυξάνει με την ηλικία των μαθητών/τριών και μόνο στη Γ΄ 

τάξη των ΕΠΑΛ είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε όλες τις τάξεις είναι λιγότεροι από τον μέσο όρο των 

μαθητών/τριών σε σχολεία όπου η χρήση των ΤΠΕ είναι λιγότερη από 1% των μαθημάτων. 
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Υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστά καθηγητών/τριών που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σε περισσότερα από το 25% των 

μαθημάτων απ ότι ο μέσος όρος της ΕΕ σε όλες τις τάξεις εκτός από την Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ. 

Οι καθηγητές/τριες είναι σχετικά χαμηλοί χρήστες των ΤΠΕ στα μαθήματά τους, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε 

όλες τις τάξεις εκτός από τη Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ όπου βρίσκεται στην ένατη θέση. 

Το μέσο αποτέλεσμα των μαθητών/τριών στην Αυστρία, που διδάσκονται από καθηγητές/τριες που δηλώνουν ότι 

έχουν αυτοπεποίθηση στις λειτουργικές δεξιότητες είναι πολύ επάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και την κατατάσσουν 

ανάμεσα στις τρεις χώρες για όλες τις τάξεις, εκτός από την Ε’ δημοτικού. 

Η έννοια του ψηφιακά υποστηρικτικού καθηγητή/τριας προέρχεται από την επιμελή ανάλυση των δεδομένων. 

Τέτοιοι καθηγητές/τριες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και μια θετική στάση για τις ΤΠΕ, υψηλή προσβασιμότητα στις 

ΤΠΕ και χαμηλά εμπόδια για να τις χρησιμοποιήσουν. 

Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από υποστηρικτικούς καθηγητές/τριες είναι κάπως υψηλότερο 

στην Γ’ τάξη των ΓΕΛ συγκρινόμενο με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η κατάσταση στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι πιο 

ενισχυμένη. Αντίθετα, στην Ε’ δημοτικού, το ποσοστό των μαθητών/τριών που διδάσκονται από τέτοιους 

καθηγητές/τριες είναι ιδιαίτερα χαμηλό ενώ το ποσοστό εκείνων που διδάσκονται από καθηγητές/τριες με χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, χαμηλή πρόσβαση και υψηλά εμπόδια είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Για όλες τις τάξεις, ένα μικρότερο ποσοστό των μαθητών/τριών διδάσκονται από καθηγητές/τριες με αυτοπεποίθηση 

αλλά με χαμηλή πρόσβαση σε ΤΠΕ και αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια.  

Επίσης, για όλες τις τάξεις, εκτός από τη Γ’ Λυκείου, παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά μαθητών/τριών που 

διδάσκονται από καθηγητές/τριες με χαμηλή αυτοπεποίθηση. 

Οι δύο αυτές παρατηρήσεις θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ένα ιδιαίτερο θέμα στην Αυστρία, στην ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης των καθηγητών/τριών και των θετικών στάσεων προς τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση. 

Το Βελγικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Οι τρεις κοινότητες είναι υπεύθυνες για την εκπαίδευση αλλά υπάρχουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: ο καθορισμός της 

αρχής και του τέλους της υποχρεωτικής φοίτησης, οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την απόκτηση των πτυχίων καθώς 
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και οι ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση των καθηγητών. Η πλήρης υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί μέχρι την ηλικία 

των δεκαέξι ετών και μέχρι τα δεκαοκτώ είναι η μη υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στη Φλαμανδική Κοινότητα, το Υπουργείο Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την πολιτική και τα εσωτερικά αυτόνομα 

γραφεία είναι υπεύθυνα για την πολιτική εφαρμογή. Η εκπαιδευτική πολιτική επιδοτείται και επιθεωρείται από τις 

δημόσιες αρχές. Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

Στη Γαλλική Κοινότητα, η ευχέρεια στη διαχείριση για την εκπαίδευση επαφίεται στις Κοινότητες όπου η εκπαίδευση 

είναι τοπική υποχρέωση. Η εκπαίδευση οργανώνεται από την Κοινότητα ή επιδοτείται από αυτή και είναι σε 

συμφωνία με νόμους, διατάγματα και εντολές που ελέγχονται από αρχές που έχουν αρκετά μεγάλη αυτονομία 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεθόδους της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης. 

Όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες στις Γερμανόφωνες περιοχές οργανώνονται και επιχορηγούνται από την Κοινότητα. 

Στο Βέλγιο, η χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλες τις τάξεις αν 

και λιγότερο χαμηλός στην Ε΄ δημοτικού. Η πιο έντονη χρήση ΤΠΕ γίνεται στη Γ’ Λυκείου των ΓΕΛ. 

Στη Γ’ Γυμνασίου, η χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές/τριες είναι η όγδοη χαμηλότερη στην Ευρώπη, 

λιγότεροι από τους μισούς αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν υπολογιστή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 

Χαμηλή χρήση παρατηρείται επίσης στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ αν και πιο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ, αν και το 64% των 

μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου της επαγγελματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιούν έναν σχολικό υπολογιστή. 

Η εμπιστοσύνη των Βέλγων καθηγητών/τριών στις λειτουργικές δεξιότητες είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ σε όλες 

τις τάξεις και ιδιαίτερα στην Ε΄ δημοτικού. Καθώς και η εμπιστοσύνη των Βέλγων μαθητών/τριών στα κοινωνικά τους 

δίκτυα και στα λειτουργικά ΤΠΕ είναι κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου για όλες τις τάξεις. 

Ένα χαμηλότερο ποσοστό των μαθητών/τριών διδάσκεται από καθηγητές/τριες οι οποίοι έχουν επενδύσει 

περισσότερες από έξι μέρες σε επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων σε 

σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τη Γ’ τάξη των ΓΕΛ και τη Γ’ Λυκείου των ΕΠΑΛ όπου είναι 

πιο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. 
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Στο Βέλγιο, περίπου το 60% των μαθητών/τιών της Γ’ Γυμνασίου παρακολουθούν ένα ψηφιακά υποστηρικτικό 

σχολείο. Τα ποσοστά των μαθητών/τριών στην Ε’ Δημοτικού και στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ είναι χαμηλότερα από τον μέσο 

όρο της ΕΕ. 

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να προτείνει μια ισχυρότερη πολιτική που εστιάζει στο επίπεδο του σχολείου που 

ολοκληρώνει τις ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση στη δευτεροβάθμια και στην επαγγελματική εκπαίδευση, όπως 

αντιτίθεται στην εκπαίδευση του δημοτικού. Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από ψηφιακά 

υποστηρικτικούς καθηγητές/τριες είναι υψηλότερα στην Γ’ Λυκείου των ΓΕΛ. Σε σχέση με τους μέσους όρους της ΕΕ. 

Αντίθετα, σε όλες τις άλλες τάξεις, το 4% των μαθητών/τριων διδάσκονται από ψηφιακά υποστηρικτικούς 

καθηγητές/τριες είναι ιδιαίτερα χαμηλό.  

Στην Ε΄ δημοτικού και στη Γ’ Γυμνασίου, η πλειοψηφία των μαθητών/τριών που διδάσκονται από υψηλότερα 

ποσοστά καθηγητών/τριων με χαμηλή εμπιστοσύνη και χαμηλή πρόσβαση σε ΤΠΕ και εμφανίζουν μεγάλα εμπόδια 

σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες δείχνει μια διάκριση ανάμεσα στη Γ’ Γυμνασίου και στη Γ’ 

τάξη των ΓΕΛ όπου είναι γύρω στο μέσο όρο της ΕΕ ενώ στην Ε΄ δημοτικού είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. 

 

 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Την όλη ευθύνη για την εκπαίδευση, έχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διοίκηση όλων των σχολείων 

επιβλέπεται από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου, τις δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας και τις 

κατά τόπους Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στη χώρα μας, υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktops) που είναι 

συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και είναι κάτω του μέσου όρου της ΕΕ σε όλες τις τάξεις και γενικά πολύ χαμηλότερα 

από τον μέσο όρο για τους laptops που υπάρχουν σε όλες τις τάξεις. Στην Ελλάδα, οι περισσότεροι υπολογιστές είναι 

desktops και βρίσκονται στα χαμηλότερα ποσοστά των υπολογιστών desktops συνδεδεμένων στο διαδίκτυο στην ΕΕ 

στη Γ’ Γυμνασίου. 
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Όσον αφορά, τους υπολογιστές laptops που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο στη Γ’ Γυμνασίου, η Ελλάδα δυστυχώς 

είναι στην τελευταία ομάδα των χωρών και η κατάσταση παραμένει η ίδια στην Γ’ τάξη του γενικού λυκείου. Στην 

τάξη αυτή παρατηρείται να υπάρχουν πολλοί μαθητές/τριες για ένα και μόνο υπολογιστή laptop. Ευτυχώς όμως στο 

δημοτικό, στην Ε’ τάξη, η Ελλάδα βρίσκεται στη μεσαία ομάδα των χωρών. 

Οι υπολογιστές κυρίως βρίσκονται στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και στα εργαστήρια Πληροφορικής σε όλες 

τις τάξεις (πάνω από 80% στη Γ’ Γυμνασίου και στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ) με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα υπολογιστών 

desktops που βρίσκονται στις τάξεις των γενικών λυκείων. 

Η Ελλάδα όσον αφορά τη Γ’ Γυμνασίου, έρχεται όγδοη από το τέλος συγκρινόμενη με τον μέσο όρο της ΕΕ στο 76% 

των μαθητών/τριών, σε σχολεία όπου το 90% των υπολογιστών είναι λειτουργικοί. 

Η χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες είναι υψηλή, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις τάξεις. 

Υπάρχουν περισσότεροι καθηγητές/τριες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ σε περισσότερο από το 25% των μαθημάτων και 

πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και ιδιαίτερα υψηλό στην Γ’ Λυκείου των ΕΠΑΛ. 

Η πιο εντατική χρήση ΤΠΕ γίνεται στη Γ’ Λυκείου όπου πάνω από το 75% των μαθημάτων, κοντά στον μέσο όρο της 

ΕΕ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην τελευταία ομάδα των χωρών για όλες τις τάξεις όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ 

για περισσότερα από έξι χρόνια, δεύτερη από το τέλος για τη Γ’ τάξη του γενικού λυκείου και τελευταία για την Ε’ 

δημοτικού. 

Η Ελλάδα είναι στη χαμηλότερη ομάδα των χωρών, σε μια από τις χαμηλότερες τρεις χώρες, με όρους μάθησης 

μαθητο-κεντρικούς στην Ε’ δημοτικού και στη Γ’ τάξη των γενικών λυκείων. 

Η αυτοπεποίθηση των καθηγητών/τριών στις λειτουργικές δεξιότητες με τις ΤΠΕ είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ για 

όλες τις τάξεις. Η αυτοπεποίθησή τους στις δεξιότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι χαμηλότερη από τον 

μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις τάξεις. 

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες στην Ε’ δημοτικού και στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ διδάσκονται από καθηγητές/τριες που 

έχουν επιμορφωθεί περισσότερες από έξι μέρες και σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ είναι ελάχιστα πιο κάτω. Πιο 

λίγοι μαθητές/τριες για όλες τις τάξεις είναι σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριες έχουν επιμορφωθεί από 1 - 3 μέρες 

στις ΤΠΕ. 
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Ιδιαίτερα λιγότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ των μαθητών/τριών που βρίσκονται σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριες 

έλαβαν μέρος σε ΤΠΕ επιμόρφωση για όλες τις τάξεις εκτός από τη Γ’ Λυκείου των ΕΠΑΛ που είναι ελάχιστα πάνω 

από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Λιγότεροι μαθητές/τριες φοιτούν σε σχολεία των οποίων οι καθηγητές/τριες έλαβαν μέρος σε online επιμορφώσεις 

απ’ ότι στο μέσο όρο της ΕΕ για τη Γ’ τάξη του γενικού λυκείου. Επίσης περισσότεροι μαθητές/τριες φοιτούν σε 

σχολεία των οποίων οι καθηγητές/τριες έκαναν μόνοι τους επιμόρφωση πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Στην Ε’ δημοτικού και στη Γ’ τάξη του γενικού λυκείου, τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από 

καθηγητές/τριες των οποίων η επιμόρφωση στις ΤΠΕ είναι υποχρεωτική είναι από τα κατώτατα της ΕΕ. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην υψηλότερη ομάδα των χωρών για τη Γ’ τάξη των ΓΕΛ, στη μεσαία ομάδα για την Ε’ 

δημοτικού και στη Γ’ Γυμνασίου και στις τελευταίες δύο χώρες για την Γ’ Λυκείου των ΕΠΑΛ, όσον αφορά τις 

πολιτικές σχετικές με το διαδίκτυο και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η έννοια του ψηφιακά υποστηρικτικού καθηγητή/τριας προέρχεται από την επιμελή ανάλυση των δεδομένων. 

Τέτοιοι καθηγητές/τριες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και μια θετική στάση για τις ΤΠΕ, υψηλή προσβασιμότητα στις 

ΤΠΕ και χαμηλά εμπόδια για να τις χρησιμοποιήσουν. 

Οι καθηγητές/τριες που έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και θετική στάση προς τις ΤΠΕ, καταφέρνουν και 

ανταπεξέρχονται τη χαμηλή πρόσβαση σε ΤΠΕ και τα υψηλά εμπόδια. Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που 

διδάσκονται από ψηφιακά υποστηρικτικού καθηγητές/τριες είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ιδιαίτερα στη Γ’ 

τάξη του γενικού λυκείου. 

Το Γαλλικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας επιβλέπει όλο το σύστημα των σχολείων όπου το κράτος έχει ένα σημαντικό ρόλο 

στη διακυβέρνηση αν και οι τοπικές αρχές έχουν έναν όλο και αυξανόμενο ρόλο στη διακυβέρνηση αυτών. 

Το κράτος ορίζει τα αναλυτικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, οργανώνει τις προσλήψεις των 

καθηγητών/τριών, ορίζει την ύλη, προσλαμβάνει τους καθηγητές/τριες, τους παρέχει επιμόρφωση, προσλαμβάνει 

και εκπαιδεύει επιθεωρητές, υπεύθυνους για να ελέγχουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.  
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Η συχνότητα της χρήσης των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες για όλες τις τάξεις είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. 

Υπάρχουν περισσότεροι καθηγητές/τριες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ για το 25% των μαθημάτων τους και αυτό είναι 

πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ στη Γ΄ Γυμνασίου και κοντά στον μέσο όρο για όλες τις άλλες τάξεις. Η πιο εντατική 

χρήση ΤΠΕ γίνεται στην Γ΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ όπου σχεδόν το 1/3 της χρήσης των ΤΠΕ για περισσότερα από το 50% 

των μαθημάτων. 

Στη Γαλλία, η αυτοπεποίθηση των καθηγητών/τριών στις λειτουργικές δραστηριότητες με ΤΠΕ είναι πάνω από τον 

μέσο όρο της ΕΕ σε όλες τις τάξεις. Λιγότεροι μαθητές/τριες διδάσκονται από καθηγητές/τριες όπου έχουν 

επιμορφωθεί online και είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Περισσότεροι μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου διδάσκονται 

από καθηγητές/τριες που έχουν επιμορφωθεί μόνοι τους αλλά είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ για την Ε’ 

δημοτικού και τη Γ’ Γυμνασίου. 

Σε όλες τις τάξεις, ένα ποσοστό των μαθητών/τριών, διδάσκονται από καθηγητές/τριες των οποίων η επιμόρφωση σε 

ΤΠΕ είναι υποχρεωτική, που όμως βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδο της ΕΕ. Οι περισσότεροι μαθητές/τριες φοιτούν 

σε σχολεία όπου υπάρχουν ΤΠΕ συντονιστές στη Γ΄ Γυμνασίου και στη Γ΄ τάξη των ΓΕΛ όμως αισθητά πιο λίγοι στην Ε’ 

δημοτικού. 

Η έννοια του ψηφιακά υποστηρικτικού καθηγητή/τριας προέρχεται από την επιμελή ανάλυση των δεδομένων. 

Τέτοιοι καθηγητές/τριες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και μια θετική στάση για τις ΤΠΕ, υψηλή προσβασιμότητα στις 

ΤΠΕ και χαμηλά εμπόδια για να τις χρησιμοποιήσουν. 

Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από υποστηρικτικούς καθηγητές/τριες διαφέρουν ανάλογα με τις 

τάξεις: αρκετά επάνω από τον μέσο όρο για τη Γ΄ τάξη των γενικών λυκείων και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο για 

την Ε’ δημοτικού και τη Γ΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ και μόνο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ στη Γ΄ Γυμνασίου.  

Το Σουηδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και οι κεντρικές αρχές φέρουν τη συνολική ευθύνη για την κεντρική διαχείριση 

των εγγράφων του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Όλοι οι μαθητές/τριες φοιτούν σε δημόσια σχολεία και έχουν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα. Μπορούν βέβαια να 

λαμβάνουν υποτροφίες από τους δήμους. Η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας φέρει την όλη 
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ευθύνη για την εκπαίδευση και θέτει τα όρια του εκπαιδευτικού συστήματος. Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 

εννέα χρόνια. Οι μαθητές/τριες ξεκινούν το σχολείο στα επτά τους χρόνια και την ολοκληρώνουν στα δεκάξι τους. 

Η διαθεσιμότητα των υπολογιστών στα σχολεία είναι αρκετά υψηλή. Για παράδειγμα, στην Ε’ δημοτικού υπάρχουν 

διαθέσιμοι περισσότεροι υπολογιστές απ’ ότι αυτοί του μέσου όρου της ΕΕ. 

Όσον αφορά τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο στα σχολεία, υπάρχουν περισσότερα laptops 

σε όλες τις τάξεις σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, με αναλογία 1:1. Σε όλες τις τάξεις, η Σουηδία κατατάσσεται στην 

κορυφή των τεσσάρων χωρών.  

Η χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες σε όλες τις τάξεις είναι πιο κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ και λίγο 

παραπάνω στη Γ’ Γυμνασίου. Στην τάξη αυτή, υπάρχουν πολύ λίγοι καθηγητές/τριες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ. Η 

μεγαλύτερη χρήση ΤΠΕ παρατηρήθηκε στη Γ’ Λυκείου των ΕΠΑΛ. 

Επίσης στη Γ’ τάξη των γενικών λυκείων, η χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές/τριες είναι πολύ μεγάλη από 

τον μέσο όρο της ΕΕ λόγω της παροχής τους από τα σχολεία. 

Το μέσο αποτέλεσμα των μαθητών/τριών που διδάσκονται από καθηγητές/τριες που δηλώνουν εμπιστοσύνη στις 

λειτουργικές δεξιότητες και στις δεξιότητες των κοινωνικών δικτύων σε όλες τις τάξεις. Συμβαδίζει δηλαδή με τον 

μέσο όρο της ΕΕ εκτός από τη Γ’ Γυμνασίου. 

Εντυπωσιακά λιγότεροι μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου διδάσκονται από καθηγητές/τριες που έχουν επενδύσει 

περισσότερες από έξι μέρες σε επιμόρφωση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ε’ 

δημοτικού και στη Γ’ Λυκείου των ΓΕΛ αν και σε μικρότερο εύρος ενώ στη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ, η Σουηδία ήταν πιο 

κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ. 

Οι ψηφιακά υποστηρικτικοί καθηγητές/τριες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και μια θετική στάση για τις ΤΠΕ, υψηλή 

προσβασιμότητα στις ΤΠΕ και χαμηλά εμπόδια για να τις χρησιμοποιήσουν. 

Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από τέτοιους καθηγητές/τριες είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ 

αλλά μέσα στα υψηλότερα της Ε’ δημοτικού και πάνω από τον μέσο όρο της Γ’ τάξης του γενικού λυκείου. Η 

αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών και των καθηγητών/τριών στις δεξιότητες των ΤΠΕ είναι κοντά στον μέσο όρο 

της ΕΕ. 
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Όσον αφορά τις υποστηρικτικές δομές στη χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση, λιγότεροι 

μαθητές/τριες από τον μέσο όρο της ΕΕ φοιτούν στα σχολεία  

Υπάρχουν σε όλες τις τάξεις, ΤΠΕ συντονιστές εκτός από την Ε’ δημοτικού, όμως υπάρχουν περισσότεροι ΤΠΕ 

συντονιστές από τον μέσο όρο της ΕΕ στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ. 

Συνολικά, τα σουηδικά σχολεία απολαμβάνουν απαράμιλλα επίπεδα εξοπλισμού και συνδεσιμότητας. Όμως αυτό 

δεν μεταφράζεται σε υψηλά επίπεδα ΤΠΕ αυτοπεποίθησης κατά τη χρήση τους στα μαθήματα. 

Το Ιρλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων είναι υπεύθυνο για όλη τη διοίκηση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. 

Κάθε σχολείο διευθύνεται από ένα συμβούλιο που αντιπροσωπεύεται από διαχειριστές/τριες, γονείς, 

καθηγητές/τριες και την τοπική κοινότητα. Τα συμβούλια αυτά υποστηρίζονται από την έγγραφη καθοδήγηση και 

την επιμόρφωση που παρέχεται από σχετικά κέντρα και το Υπουργείο. 

Ενώ όλα τα δημοτικά και η πλειονότητα των γυμνασίων και λυκείων είναι δημόσια, τα σχολεία έχουν μια σχετικά 

περιορισμένη αυτονομία ιδιαίτερα σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις παιδαγωγικές μεθόδους που 

εφαρμόζουν. 

Στην Ιρλανδία, η χρήση των ΤΠΕ από τους καθηγητές/τριες είναι πολύ μεγαλύτερη σε όλες τις τάξεις από τον μέσο 

όρο της ΕΕ. Υπάρχουν σημαντικά περισσότεροι καθηγητές/τριες, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που χρησιμοποιούν 

τις ΤΠΕ στο 25% των μαθημάτων τους και ιδιαίτερα στην Ε’ δημοτικού και στη Γ’ Γυμνασίου. Η πιο εντατική χρήση 

γίνεται στην Γ’ τάξη των ΓΕΛ, όπου το ένα τρίτο της χρήσης των ΤΠΕ είναι πάνω από το 50% των μαθημάτων, πολύ 

ψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Στην Ιρλανδία, η αυτοπεποίθηση των καθηγητών/τριών στις λειτουργικές δεξιότητες με τις ΤΠΕ είναι υψηλότερη από 

τον μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις τάξεις. Η αυτοπεποίθησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα 

υψηλή στην Ε’ δημοτικού από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Εντυπωσιακά λιγότεροι μαθητές/τριες στην Ε’ δημοτικού, στη Γ’ Γυμνασίου και στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ, διδάσκονται από 

καθηγητές/τριες που έχουν επενδύσει περισσότερες από έξι μέρες σε επιμόρφωση σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. 
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Η πλειονότητα των μαθητών/τριών φοιτούν σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριες έχουν επιμορφωθεί για μία έως 

τρεις μέρες και είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις τάξεις. Εκείνοι που δεν έχουν επιμορφωθεί καθόλου 

είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις τάξεις. 

Περισσότεροι μαθητές/τριες φοιτούν σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριες έχουν επιμορφωθεί online και αυτοί είναι 

πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ενώ άλλοι μαθητές/τριες είναι σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριές τους έμαθαν 

μόνοι τους. 

Στην Ιρλανδία, για στη Ε’ δημοτικού και στη Γ΄ τάξη των ΓΕΛ, τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από 

καθηγητές/τριες των οποίων η επιμόρφωση στις ΤΠΕ είναι υποχρεωτική.  

Στην Ιρλανδία, οι περισσότεροι μαθητές/τριες είναι σε σχολεία όπου υπάρχουν ΤΠΕ συντονιστές για την Ε΄ δημοτικού 

(περισσότερο από 90%) και τη Γ’ Γυμνασίου, αλλά ελάχιστα λιγότεροι στη Γ’ τάξη των ΓΕΛ. Οι ΤΠΕ συντονιστές 

παρέχουν παιδαγωγική και ΤΠΕ υποστήριξη αλλά αισθητά πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. 

Οι ψηφιακά υποστηρικτικού καθηγητές/τριες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και μια θετική στάση για τις ΤΠΕ, υψηλή 

προσβασιμότητα στις ΤΠΕ και χαμηλά εμπόδια για να τις χρησιμοποιήσουν. 

Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από υποστηρικτικούς καθηγητές/τριες είναι υψηλότερα απ’ ότι σε 

άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Ε΄ δημοτικού. 

Το Τσέχικο Εκπαιδευτικό Σύστημα 

Το Υπουργείο Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού αποφασίζει για την εκπαιδευτική πολιτική με τις υπευθυνότητες 

να διανέμονται από την κεντρική κυβέρνηση, στις διάφορες περιοχές και κοινότητες. Οι διάφορες περιοχές είναι 

υπεύθυνες για την εκπαίδευση στα λύκεια και τις τριτοβάθμιες επαγγελματικές σχολές ενώ οι κοινότητες για την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Οι μαθητές/τριες στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στα Μαθηματικά, στις Τέχνες, 

στις Φυσικές Επιστήμες και στην Κοινωνιολογία. Αλλά δεν δίνονται προτάσεις στον καθηγητή/τρια των ΤΠΕ καθώς 

και για το πώς θα γίνεται η αξιολόγηση. 
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Ο μέσος όρος των μαθητών/τριών στη Δημοκρατία της Τσεχίας που διδάσκονται από καθηγητές/τριες που δηλώνουν 

αυτοπεποίθηση στις λειτουργικές δεξιότητες τους σε όλες τις τάξεις, αρκετά κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. 

Η πλειονότητα των μαθητών/τριών σε όλες τις τάξεις διδάσκονται από καθηγητές/τριες οι οποίοι επιμορφώθηκαν 

περισσότερες από έξι μέρες είναι πάνω ή κοντά με το μέσο όρο της ΕΕ. Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, λιγότεροι 

μαθητές/τριες είναι σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριες  επένδυσαν μια με τρεις μέρες σε ΤΠΕ επιμορφώσεις, κάτω 

του μέσου ΕΕ όρου εκτός από τη Γ’ Γυμνασίου, ο οποίος ήταν κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ. Ελαχιστότατοι 

μαθητές/τριες είναι σε σχολεία όπου οι καθηγητές/τριες εκπαιδεύτηκαν online ή έμαθαν από μόνοι τους. και αυτή η 

ομάδα είναι κάτω από μέσο όρο της ΕΕ για όλες τις τάξεις. 

Η δημοκρατία της Τσεχίας είναι στην ηγετική ομάδα των χωρών όσον αφορά τις στρατηγικές αναφορικά με το 

διαδίκτυο και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ε΄ δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου, βρίσκεται στη μέση 

ομάδα των χωρών όσον αφορά τη Γ’ τάξη του γενικού λυκείου και στη χαμηλότερη ομάδα στη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ. 

Οι περισσότεροι μαθητές/τριες φοιτούν σε σχολεία όπου υπάρχουν συντονιστές όπου παρέχουν παιδαγωγική 

υποστήριξη καθώς και ΤΠΕ υποστήριξη σε όλες τις τάξεις, ιδιαίτερα πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Επίσης, η 

πλειονότητα των μαθητών/τριών φοιτούν σε σχολεία όπου εργάζονται με πλήρες ωράριο, συντονιστές οι οποίοι 

παρέχουν παιδαγωγική υποστήριξη καθώς και ΤΠΕ υποστήριξη για όλες τις τάξεις, ιδιαίτερα πάνω από τον ΕΕ μέσο 

όρο. 

Τα ποσοστά των μαθητών/τριών που διδάσκονται από ψηφιακά υποστηρικτικούς καθηγητές/τριες διαφέρουν 

ανάλογα με τις τάξεις: κοντά στον ΕΕ μέσο όρο στην Γ’ Γυμνασίου, πάνω από τον ΕΕ μέσο όρο στα ΕΠΑΛ και κάτω από 

τον ΕΕ μέσο όρο στην Ε΄ δημοτικού και στην Γ΄ τάξη των ΓΕΛ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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 Το κάπνισμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ένα e-twinning 

πρόγραμμα 

 Παπαζώη Θεοκτίστη1  

 

 1 Δασκάλα ΠΕ 70, Md Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού -Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας  

tpapazoi1@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κάπνισμα, μια εθιστική συνήθεια που έχει απασχολήσει αρκετά την ευρωπαϊκή κοινωνία γενικά, αλλά και την 

ελληνική κοινωνία ειδικότερα ήταν το θέμα έρευνας, προβληματισμού και συζήτησης μαθητών ηλικίας 11-13 ετών. 

Το παθητικό κάπνισμα είναι μια καθημερινότητα για τους περισσότερους μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Η 

συνήθεια αυτή, επηρεάζει, προβληματίζει και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς της σχολικής κοινότητας ώστε να 

αποφευχθεί  η αύξηση του ποσοστού ενεργού καπνίσματος στους ανηλίκους. οι ενεργά σκεπτόμενοι ανήλικοι 

μετουσιώνονται σε ενεργούς υπευθύνους νέους. Η σύμπραξη της Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας  

Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού σχολείου Κορησσίας Κέας ήταν στοχευμένη προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από 

διάφορες δραστηριότητες οι μαθητές αλληλεπίδρασαν μέσω της τηλεσυνάντησης με τη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα πλαίσια του προγράμματος e twinning. 

Μαθητές παντελώς άγνωστοι μεταξύ τους, από τελείως διαφορετικά σημεία της Ελλάδας με διαφορετικές 

προσλαμβάνουσες μπορούν να συνεργαστούν ομαλά, με πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα και να ερευνήσουν υπεύθυνα 

και ομαδικά το θέμα που τους απασχολεί.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: e twinning, κάπνισμα, Ευρώπη. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Δύο Σχολεία, το 8/θέσιοΔημοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας  Θεσσαλονίκης και το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Κορησσίας 

Κέας μέσω της τηλεσυνάντησης υλοποίησαν δράσεις που αφορούσαν το κάπνισμα στα πλαίσια προγράμματος 

Αγωγής Υγείας (Europe, a non-smoking region) στην πλατφόρμα e-twinning. Η Στ τάξη του 8/θέσιοΔημοτικού 

Σχολείου Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα συνεργάστηκε με την Ε τάξη του Δημοτικού Σχολείου 
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Κορησσίας. Υπεύθυνοι  Εκπαιδευτικοί των τάξεων ήταν η κα. Παπαζώη Θεοκτίστη και ο κ. Φασούλας Αθανάσιος  

αντίστοιχα. 

Η δράση της τηλεσυνάντησης αποτέλεσε και για τα δύο Σχολεία μέρος προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα το 

κάπνισμα την Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με εξάμηνη διάρκεια. Στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού, 

λόγω έλλειψης της Ευέλικτης Ζώνης, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με διάχυση στα μαθήματα της Γεωγραφίας, 

της Γλώσσα και Λογοτεχνίας, της Ιστορίας, της Πληροφορικής, των Εικαστικών/ Μουσικής και της Κοινωνικής 

πολιτικής αγωγής. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η δράση αυτή προέκυψε αρκετά χρόνια μετά από την άριστη συνεργασία που είχαν οι προαναφερθέντες 

εκπαιδευτικοί ως συμφοιτητές στο ίδιο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο. Ξεκίνησε ύστερα από διαλογική συζήτηση των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, διερεύνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών των διαφορετικών σχολείων για το θέμα και 

τις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Η τηλεσυνάντηση - επικοινωνία εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο - 

αξιοποιείται υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις για να συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία συνεργατικών 

περιβαλλόντων οικοδόμησης της γνώσης από απόσταση, στην ανάπτυξη κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων, στην 

εξοικείωση μαθητών και δασκάλων με τις Τ.Π.Ε., στο άνοιγμα της σχολικής τάξης στην πραγματική ζωή και στην 

εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικά σενάρια μάθησης (Αναστασιάδης κ.α., 2008). 

Έτσι λοιπόν, στόχος της σύμπραξης ήταν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν μαθητές διαφορετικής 

κουλτούρας, από διαφορετικά τοπικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες και ευκαιρίες, για να 

αυξηθούν τα κίνητρα για μάθηση και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες όλοι οι μαθητές, ώστε να δημιουργηθεί 

ένα κλίμα συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, η οποία σταματά να αποτελεί ένα άθροισμα 

μεμονωμένων μαθητών αλλά γίνεται μια «κοινότητα ερευνητών» ακόμα και πέρα από τα στενά όρια της τάξης και 

του σχολείου. Επιπρόσθετοι στόχοι ήταν η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η εργασία σε ομάδες, η αναδιήγηση, η 

κατανόηση κειμένου, η προφορική έκφραση, η άσκηση της δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης. 

Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του εμψυχωτή, του συντονιστή ενώ ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε ολιστικά. Οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν βασικές 

λειτουργίες του, όπως προγράμματα γραφής, περιφερειακές μονάδες. Ουσιαστικό στοιχείο, όπως και σε κάθε 

μορφής μαθησιακές δραστηριότητες, αποτελούν οι διδακτικοί στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός (Μικρόπουλος 2006). 
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Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στους εξής στόχους: να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν οι μαθητές το 

Μύθο της Ευρώπης,  να γνωρίσουν οι μαθητές τον Ύμνο της ΕΕ, τη σημαία, το έμβλημα, τα κράτη και τις 

πρωτεύουσες, σύνορα. Να συλλέξουν πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές χώρες που τους ενδιαφέρουν(πολιτισμό, 

κουζίνα, ιστορία κτλ). Να επεξεργαστούν πληροφορίες για το ενεργητικό & παθητικό κάπνισμα. Να γνωρίσουν τις 

επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος στα παιδιά, και να τις συνδέσουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να 

καταγράψουν τα οφέλη της διακοπής καπνίσματος. Και τέλος, να αναζητήσουν πληροφορίες για τη απαγόρευση του 

καπνίσματος σε δημόσιους χώρους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το 8/θέσιο Σχολείο της Νεοχωρούδας διέθετε αίθουσα πληροφορικής, όμως μετά από κοινή απόφαση της 

Εκπαιδευτικού και των μαθητών της Στ΄ Τάξης, χρησιμοποιήθηκαν ο Υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας της τάξης 

τους ώστε να νιώθουν πιο άνετα και οικεία οι συμμετέχοντες και από τα δύο σχολεία, όντας στον προσωπικό τους 

χώρο. Η Ε τάξη του Δημοτικού Σχολείου Κορησσίας, δε διέθετε αίθουσα πληροφορικής ήταν όμως εξοπλισμένη με  

φορητό υπολογιστή – ο οποίος διέθετε όχι μόνο το πρόγραμμα για την τηλεσυνάντηση (Skype) αλλά και 

βιντεοκάμερα- και έναν φορητό βιντεοπροβολέα. Λίγες μέρες πριν από κάθε τηλεσυνάντηση εκπαιδευτικοί και 

μαθητές έλεγχαν αν είχαν ολοκληρώσει στον απαιτούμενο χρόνο τους στόχους που είχαν θέσει εξαρχής και 

οριστικοποιούσαν την ημερομηνία και την ώρα συνάντησης. 

Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που ακολουθήθηκαν ήταν κατ’ αρχάς το Σχέδιο Εργασίας (project).Η μέθοδος project 

είναι μία μέθοδος που αποβλέπει αφ’ ενός στη μεταβολή και στην υπέρβαση του παραδοσιακού μαθήματος και αφ’ 

ετέρου στο να είναι σε θέση οι μαθητές να μαθαίνουν χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι «υπακούν» στις 

προδιαγραφές της παραδοσιακής διδασκαλίας (Χρυσαφίδης, 1994). Επέρχονται, λοιπόν, αλλαγές στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, κατά την οποία δεν περιορίζεται ο ρόλος του μαθητή σε παθητικό δέκτη προσφερόμενης γνώσης και δε 

θεωρείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθοριστικός στην εκτέλεσή της, αρχές, στις οποίες στηριζόταν η Παραδοσιακή 

Παιδαγωγική (Ξωχέλλης, 1987, Χατζηδήμου, 2000) 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν η ανακαλυπτική μάθηση, η συζήτηση, το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, έρευνα στο 

διαδίκτυο, η παρουσίαση εργασιών, η δημιουργική έκφραση, η αξιοποίηση βιωμάτων, η ενίσχυση των 

ενδιαφερόντων και των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών, η δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνικές 

δημιουργίες (ζωγραφική, δημιουργία αφίσας και  κόμικς, κ.ά.), επεξεργασία υλικού, μουσική, άρθρα, βιβλία, οι Τ.Π.Ε. 

(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Skype, Word, σαρωτής, εποπτικό υλικό από το διαδίκτυο, google earth). Όσον αφορά τη 
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διαδικτυακή αναζήτηση του θέματος από τους μαθητές, όταν αυτή η αναζήτηση γινόταν στο σπίτι, ύστερα από 

συνεννόηση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί είχαν φροντίσει να δώσουν στα παιδιά 

λίστα διαδικτυακών διευθύνσεων, οι οποίες είχαν ελεγχθεί από τους ίδιους για την εγκυρότητα και γενικότερα για το 

κατάλληλο περιεχόμενό τους, με σκοπό να αποφύγουν οι μαθητές δυσάρεστες εκπλήξεις. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από τα σχολεία για την επεξεργασία του θέματος  ήταν κοινές, ώστε να 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών των διαφορετικών σχολείων. Τα σχολεία επικοινωνούσαν μεταξύ τους 

κάθε φορά που ολοκληρωνόταν οι προβλεπόμενες ενότητες. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις διαδικτυακές 

συναντήσεις. Πριν από κάθε διαδικτυακή συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου είχαν εναποθέσει τις 

εργασίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης τους που αφορούσε τα θέματα της κάθε ενότητας, στην 

πλατφόρμα του e twinning, για μελέτη και παρουσίαση των πεπραγμένων από το ένα σχολείο στο άλλο. 

Στην πρώτη τηλεσυνάντηση τον Οκτώβριο, συστήθηκαν οι εκπαιδευτικοί , αλλά και οι μαθητές των δύο σχολείων 

μεταξύ τους, παρουσίασαν τις αίθουσές τους και αντάλλαξαν πληροφορίες για τα σχολεία τους, το χωριό που 

κατοικούν, και τη γύρω περιοχή. Έθεσαν τους στόχους του προγράμματος και χώρισαν την έρευνα σε τρεις ενότητες, 

με την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν διαδικτυακά, κάθε φορά που ολοκλήρωναν τις εργασίες τους. 

Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ) 
Στην πρώτη ενότητα, Οκτώβριος- Δεκέμβριος(1η ενότητα), ασχολήθηκαν οι ομάδες με τη γνωριμία με το Μύθο της 

Ευρώπης,  μέσα από κείμενα του Ανθολογίου της Ε&Στ τάξης, από εικόνες, βιβλία μυθολογίας από τη σχολική 

βιβλιοθήκη και άρθρα στο διαδίκτυο καθώς και video στο vimeo. Αφού εμπνεύστηκαν από τις καλλιτεχνικές 

απεικονίσεις τις Ευρώπης, μελέτησαν και δραματοποίησαν το μύθο, ζητήθηκε από του μαθητές και των δύο 

σχολείων να δημιουργήσουν ομαδικά, σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες, μια καλλιτεχνική δημιουργία 

εμπνευσμένη από το μύθο, και ένα κόμικς. Τα οποία εναπόθεσαν ως φωτογραφίες  στον ιστότοπο του e-twinning. 

Παράλληλα μέσα από το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και τη σελίδα της Europa συνέλεξαν διάφορες 

πληροφορίες για τη δημιουργία της Ε.Ε.. Αρχικά, άκουσαν τον ύμνο της Ε.Ε. , τον οποίο οι περισσότεροι μαθητές  

γνώριζαν από το ποδόσφαιρο, όπως είπαν, παρακολούθησαν τη σημαία στις διάφορες εκδοχές της καθώς και το 

έμβλημα της.  Αντλώντας πληροφορίες μέσα από το βιβλίο της Γεωγραφίας της Στ, το διαδίκτυο, τις εγκυκλοπαίδειες 
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των σχολείων και τους χάρτες των τάξεων σχετικά με τα σύνορα, και τις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών,  

συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας που τους δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και μετά από προτροπή του σχολείου 

της Κορησσίας χωρίστηκαν σε ομάδες στο εργαστήριο της Πληροφορικής -το κάθε σχολείο ξεχωριστά- και έπαιξαν 

διαδικτυακά παιχνίδια στους συνδέσμους που έστειλε το παραπάνω σχολείο,  στο Φωτόδεντρο. (Εικόνα 1)  

 

 Εικόνα 11: Φωτόδεντρο 

 Πληροφορίες για ευρωπαϊκές χώρες που τους ενδιέφεραν(πολιτισμό, κουζίνα, ιστορία κτλ), τις χώρες της ΕΕ και τις 

πρωτεύουσες τους, καθώς και τη γεωμορφολογία τους αναζήτησαν τα παιδιά στη σελίδα της Europa για άλλη μία 

φορά. Συγκεκριμένα στο διαδικτυακό παιχνίδι «Ντεντέκτιβ Πολιτιστικής Κληρονομιάς» το οποίο αποτελεί εισαγωγή 

στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, το παιχνίδι «Η ΕΕ: Τι ακριβώς είναι;» βοήθησε τους μαθητές να 

ανακαλύψουν περισσότερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από διαδραστικό χάρτη, ταξιδεύοντας στην 

κάθε χώρα. Στο παιχνίδι «Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη!» οι μαθητές διαπίστωσαν την ιστορία, γεωγραφία 

και πολιτισμό των χωρών που τους ενδιέφεραν περισσότερο από τα κράτη μέλη παίζοντας με τους συμμαθητές τους. 

(Εικόνα 2)  
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Εικόνα 12: Γωνιά μάθησης europa 

Τέλος, ανάρτησαν κάποιες από αυτές τις πληροφορίες όχι μόνο στην πλατφόρμα του e- twinning αλλά και μέσα 

στους πίνακες ανακοινώσεων των τάξεων τους.  

Οι χώρες που τους κέντρισαν το ενδιαφέρον ήταν , η Κύπρος, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. 

Τα παιδιά περιηγήθηκαν μέσω google earth σε σημαντικά μνημεία των χωρών αυτών, όπως το Κολοσσαίο, ο 

Παρθενώνας, ο πύργος του Άιφελ, στις 40 κολώνες της Πάφου κ.α.  Σε αυτή την ενότητα, αν και δεν ήταν 

προγραμματισμένο, προέκυψε και ένας Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισμός αφίσας στο 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό 

Συνέδριο «Παιδεία για έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα» του ιδρύματος Μπεχράκη, στον οποίο με ενθουσιασμό 

συμμετείχαν με ομαδικές και ατομικές τους δημιουργίες οι μαθητές και των δύο σχολείων, με εξαιρετικές αφίσες, 

χωρίς όμως καμία διάκριση. Αντίγραφα αυτών των έργων, κόσμησαν τους χώρους των Δημοτικών σχολείων που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. (Εικόνα 3) 
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Εικόνα 13: Αφίσες για τον  9 ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του ιδρύματος Μπεχράκη  

Η δράση των μαθητών όμως επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους χώρους των τοπικών κοινοτήτων(νηπιαγωγείο, 

παιδικό σταθμό, Γυμνάσιο, Λύκειο, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων, Γραφείο τοπικής κοινότητας..κ.α.).Σε όλους 

αυτούς τους χώρους, ανάρτησαν σε εμφανή σημεία αφίσες με αντικαπνιστικό μήνυμα και ζωγραφιές στο οποίο 

αναφερόταν το ευρωπαϊκό-εθνικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν τα σχολεία. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία 

έσπασαν τα στενά όρια του κτηρίου τους και «άνοιξαν» τους ορίζοντές τους σε ολόκληρη την τοπική κοινότητα, 

κοινωνώντας τις πληροφορίες που συνέλεξαν μέσα από έρευνα και ομαδική δουλειά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν στη 

θέα της δικής τους δουλειάς αναρτημένης σε διάφορα σημεία της τοπικής κοινότητας. 

Στη δεύτερη ενότητα, Ιανουάριος- Μαρτιος(2η ενότητα): Οι μαθητές διεύρυναν τις γνώσεις τους για την ΕΕ σε 

επίπεδο, δομής. Μελέτησαν το σχολικό εγχειρίδιο της Κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής των τάξεων τους για θέματα 

που αφορούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  τις λειτουργίες της , σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών της κ.α. 

Σε αυτό το σημείο, οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείο παρείχαν πληροφορίες από το βιβλίο δραστηριοτήτων της 

ΕΕ «Ευρώπη + μαζί!»  που βρίσκεται στη σελίδα της Europa. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέκτησαν τα παιδιά όταν 

διαπίστωσαν ότι η ΕΕ έχει σχέσεις αλληλεξάρτησης και με χώρες εκτός της Ένωσης. Τις ενέργειες που πραγματοποιεί 

η Ένωση για ειρήνη σε ευρύτερο επίπεδο από τα στενά όρια της ΕΕ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής 

μαθητών και φοιτητών.  

Υστέρα από μελέτη άρθρων σχετικών με το ενεργητικό και παθητικό κάπνισμα, καθώς και τις επιπτώσεις του 

παθητικού καπνίσματος ειδικά στα παιδιά, ακολούθησε διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα όπου τα παιδιά 
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κατέθεσαν τις απόψεις τους και τα βιώματά τους . Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου Νεοχωρούδας αποφάσισαν να 

ερευνήσουν τις ουσίες του τσιγάρου και άλλες χρήσεις τους στην καθημερινότητα μας, τις οποίες κοινοποίησαν και 

στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα, αλλά και στο σχολείο της Κορρησίας, με μια ταινία μικρού μήκους. Με έκπληξη 

διαπίστωσαν πως αρκετές από αυτές ήταν αρκετά επιβλαβείς και αποκρουστικές όπως η πίσσα που, αποτελεί μίγμα 

βλαβερών χημικών ουσιών που χρησιμοποιείται στην ασφαλτόστρωση των δρόμων, το αρσενικό ένα ισχυρό 

δηλητήριο που χρησιμοποιείται στην κατασκευή εντομοκτόνων και ποντικοφάρμακων, το Βουτάνιο-ένα εύφλεκτο 

υγρό που χρησιμοποιείται στους αναπτήρες, η Νικοτίνη-που χρησιμοποιείται σε εντομοκτόνα σκευάσματα για 

ψεκασμούς καλλιεργειών σε θερμοκήπια κ. α. Σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, η συζήτηση κράτησε λίγο περισσότερο από 

δύο διδακτικές ώρες, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των παιδιών αλλά και λόγω προβλημάτων με τη σύνδεση. 

Η τρίτη ενότητα, Απρίλιος Μάιος(3η ενότητα) αφορούσε τη σύνδεση του παθητικού καπνίσματος με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, καθώς και τα βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα οφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος. Αρκετό 

χρόνο αφιέρωσαν οι μαθητές και στην έρευνα για την απαγόρευση καπνίσματος σε ευρωπαϊκές χώρες και την 

εναρμόνιση ης Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι μαθητές και των δύο σχολείων βρήκαν πληροφορίες για 19 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας(Εικόνα 5). Αυτό που τους εντυπωσίασε 

περισσότερο είναι ότι  ο πρώτος αντικαπνιστικός νόμος στη σύγχρονη Ελλάδα εισήχθη με βασιλικό διάταγμα του 

1856,  αλλά παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστος μέχρι τις μέρες μας. 

 

Εικόνα 5: Απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρες της Ε.Ε 
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 Στα πλαίσια της έρευνας, τα παιδιά ανακάλυψαν και μια μακέτα της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας, η οποία 

χορηγείται δωρεάν σε δήμους με σκοπό να την τοποθετήσουν σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά. Μετά από 

συνεννόηση με τους μαθητές και των δύο σχολείων , τα παιδιά αποφάσισαν και τελικά έγραψαν από ένα γράμμα, 

στο δήμαρχο του Δήμου τους με στόχο να κοινοποιήσουν τη δράση τους και να πείσουν τους δημάρχους να 

τυπώσουν την ταμπέλα.. «Μην καπνίζετε εδώ παίζουμε εμείς». Τα Γράμματα-επιστολές παραδόθηκαν ταχυδρομικά 

τους ενδιαφερόμενους Δήμους, πριν τις τελευταίες Δημοτικές εκλογές. 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της κάθε ενότητας, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από όλους τους μαθητές, 

δημοσιεύονταν στην εφημερίδα του σχολείου και στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου ξεχωριστά (Εικόνα 4). Το 

τελικό προϊόν της εργασίας παρουσιάστηκε σε ημερίδα εκδήλωση του κάθε σχολείου στο τέλος της χρονιάς σε όλους 

τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  

 

Εικόνα 14: Ιστοσελίδα σχολείου-Διάχυση 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι μαθητές των δύο σχολείων ανταποκρίθηκαν στις διαδικασίες και στους στόχους που τέθηκαν στην αρχή. Πολλές 

από τις δραστηριότητες ήταν προτάσεις δικές τους, ενώ στο τέλος εξέφρασαν το ενδιαφέρον να γίνουν επιπλέον 

δράσεις. Οι μαθητές συνεργάστηκαν όλοι μαζί χωρίς διακρίσεις για να διεκπεραιώσουν τις δραστηριότητές τους, 
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καθώς ενεργούσαν σε πραγματικές και βιωματικές καταστάσεις επικοινωνίας και μάθησης. Καλλιέργησαν τον 

προφορικό λόγο και την αναδιήγηση. Καθώς όλοι ενεπλάκησαν στις δράσεις, τόνωσαν την αυτοεκτίμησή τους αφού 

επιβραβεύονταν από τους μαθητές του άλλου σχολείου για τις κατασκευές – ζωγραφιές τους και ένιωθαν περήφανοι 

που μιλούσαν με άλλα παιδιά και όχι μόνο με τους συμμαθητές τους που τους γνωρίζουν χρόνια. Παρατηρήθηκε ότι 

ο κάθε μαθητής απαντούσε στοχευμένα και εύστοχα στις συζητήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι πρόσεχαν τον 

συνομιλητή τους και τη διαδικασία και έτσι εξασκήθηκε η ενεργητική, προσεκτική ακρόαση. Ακόμα και οι μαθητές με 

διάχυτες μαθησιακές δυσκολίες και θέματα διάσπασης προσοχής προσαρμόστηκαν και έδειξαν μεγάλο ζήλο να 

συμμετέχουν ισότιμα στο πρόγραμμα. Αρχικά ένιωθαν αμήχανοι και διστακτικοί. Σιγά σιγά ενθαρρύνθηκαν ύστερα 

από συζητήσεις και τις παραινέσεις των συμμαθητών τους κι έτσι, ενώ γενικά δίσταζαν ή αργούσαν να εκφράσουν 

την άποψή τους, άρχισαν να δείχνουν έντονα την προθυμία τους να συμμετέχουν στη συζήτηση, ακριβώς επειδή το 

θέμα ήταν ενδιαφέρον. Παρουσίαζαν με ενθουσιασμό τα αποτελέσματα της έρευνας στην ομάδα της τάξης αλλά και 

στο άλλο σχολείο. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και η μέθοδος project. Υπάρχουν πολλοί ρόλοι μέσα στις ομάδες του 

project, για όλους τους τύπους μαθητών, και με μια σωστή κατανομή μπορούν να αξιοποιηθούν όλοι και όχι μόνον οι 

μαθητές που έχουν τις καλύτερες σχολικές επιδόσεις (Κανάκη,1987, Ματσαγγούρας, 1987). Οι Εκπαιδευτικοί 

ανάλογα με την περίσταση έδιναν το λόγο σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα με τη διάρκεια του χρόνου που 

αξιοποιούνταν στη συζήτηση- παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Περιορίστηκαν, λοιπόν, αρνητικά 

φαινόμενα περιθωριοποίησης κάποιων μαθητών που λαμβάνουν χώρα στη συμβατική διδασκαλία και τάξη. Όλοι οι 

μαθητές είχαν ένα στόχο, έναν σκοπό και ήθελαν να εμφανίσουν ένα όμορφο αποτέλεσμα της δουλείας τους στο 

άλλο σχολείο. 

Επιπρόσθετα, Οι μαθητές εξάσκησαν την αναζήτηση στο διαδίκτυο με ασφάλεια, τον γραπτό λόγο με τη χρήση 

γραφής στο Word καθώς και τη δημιουργία παρουσίασης με ppt στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι ερωτήσεις που 

τίθεντο από τις Εκπαιδευτικούς δεν είχαν σκοπό μόνο να προάγουν τη δράση, αλλά να αξιολογήσουν τη μαθησιακή 

πορεία του μαθητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Με άλλα λόγια, οι ερωτήσεις λειτούργησαν 

ανατροφοδοτικά για τον εκπαιδευτικό, το μαθητή και τις διαδικασίες μάθησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν 

και στην αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων (Κωνσταντίνου, 2006). Ακόμη, καλλιεργήθηκε η δεξιότητα 

παρουσίασης και συγχρόνως οι ικανότητες διαχείρισης έργου, οργάνωσης, προγραμματισμού, ώστε να καταφέρουν 

οι ομάδες των μαθητών και των δύο σχολείων να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες του, στον 

απαιτούμενο χρόνο. 

Στην κοινωνία της Πληροφορίας η χρήση βασικών υπηρεσιών της τηλεδιάσκεψης, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και της ανταλλαγής δεδομένων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση αξιοποίηση του παγκοσμίου διαδικτύου, αλλάζουν το 
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χάρτη της εκπαίδευσης (Αναστασιάδης, 2003). Κατ’ αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο, οι Τ.Π.Ε. όχι μόνο βοήθησαν στην 

επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων των μαθητών δύο απομακρυσμένων σχολείων αλλά δημιούργησαν ένα 

ελκυστικό περιβάλλον μάθησης με τη χρήση πολυτροπικών μέσων (εικόνα, ήχος, κείμενο) και με άμεση 

ανατροφοδότηση. Ανέδειξαν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την αυτενέργεια των μαθητών και αποτέλεσαν 

εργαλείο στα χέρια των μαθητών για ανακαλύψουν τη γνώση και να τη μεταδώσουν σε άλλους συνομήλικους τους.   

Οι μαθητές έδειχναν ζήλο για τον καινούριο τρόπο διδασκαλίας, αλλά κινητοποιούνταν πολύ από τις Εκπαιδευτικούς 

και δεν έχαναν το ενδιαφέρον τους. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να τους παρακινεί, να τους παροτρύνει, να τους 

ενθαρρύνει για να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, διότι με τον τρόπο αυτό υπάρχουν πιθανότητες και δυνατότητες να 

γίνουν ωφέλιμες, χρήσιμες και αποτελεσματικές οι διδασκαλίες του (Χατζηδήμου, 2000). Όταν ο εκπαιδευτικός 

διοργανώνει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διδασκαλίες του και τις διαδικασίες μάθησης των μαθητών του, δηλαδή δίνει 

στους μαθητές πρωτοβουλίες, συντονίζει την οργάνωση της διδασκαλίας, παίρνει υπόψη το γνωστικό, κοινωνικό κλπ. 

επίπεδο των μαθητών, τότε ο χρόνος δε χάνεται άσκοπα, οι μαθητές τον δέχονται ευχάριστα και δε δυσανασχετούν 

στις διορθώσεις που τους κάνει, προσέχουν στα μαθήματά του και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρότυπα 

συμπεριφοράς που του παρέχει ο εκπαιδευτικός (Vogel, 1974). 

Οι Εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν την Τηλεσυνάντηση ως μέσο για να διδαχθούν διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα. 

Πιστεύουν πως η Τηλεσυνάντηση δίνει ισχυρά κίνητρα για να μελετηθούν διαθεματικά θέματα Ιστορίας, Μελέτης 

Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Γεωγραφίας, για να επιτευχθούν με βιωματικό τρόπο η 

καλλιέργεια επιχειρηματολογικού λόγου ή παρουσίασης εργασιών, η αναζήτηση πληροφοριών, η επίλυση 

προβλημάτων, κτλ. Τους μαθητές μας πρέπει να τους μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουν, γιατί «δεν μπορείς να διδάξεις 

στους ανθρώπους όλα όσα χρειάζονται. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τους προσανατολίσεις προς τα εκεί που 

μπορούν να βρουν αυτό που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται» (Papert, 1970). Αυτή ήταν και η «κρυφή» ελπίδα των 

δύο εκπαιδευτικών όταν οργάνωναν και συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Οι μαθητές τους να ξεπεράσουν τις 

διαφορές τους, να γνωρίσουν όχι μόνο νέους ανθρώπους, να αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα, πνεύμα αλληλεγγύης, 

αυξημένη αυτοεκτίμηση, αλλά και γνώσεις. Γνώσεις που δε τους δόθηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης. Αλλά 

μέσα από μια ανακαλυπτική, βιωματική μάθηση, να μάθουν πως να μαθαίνουν.  

Το πρόγραμμα Αγωγής υγείας για το κάπνισμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήταν η αφορμή. Να μάθουν να 

μαθαίνουν αλλά και να έχουν κριτική σκέψη απέναντι σε συμπεριφορές ανθρώπων. Να μη μιμούνται μια 

συμπεριφορά από συνήθεια, να κρίνουν, να σκέφτονται να αξιολογούν τις συμπεριφορές και έπειτα να αποφασίζουν 

πως θα πράξουν. Να μάθουν να μιλούν επιχειρηματολογώντας για την άποψή τους ως άνθρωποι της γνώσης, όχι 
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μόνο με ανθρώπους που γνωρίζουν αλλά και με άλλους ανθρώπους με τα ίδια ενδιαφέροντα. Να ανήκουν σε ομάδες 

και να συμμετέχουν σε διαλογικές συζητήσεις. Να βάλουν τις βάσεις για μια υπεύθυνη ενήλικη ζωή μέσα στο πρίσμα 

της γνώσης, της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης, της πολυπολιτισμικότητας, του διαφορετικού, της Ευρώπης. Αν 

αποφασίσουν να καπνίσουν να γνωρίζουν ήδη τις επιπτώσεις στη υγεία τους, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. 

Να έχουν πλήρη γνώση των ουσιών που εισάγονται στο σώμα τους με την εισπνοή του καπνού, τα δικαιώματά των 

ανθρώπων αλλά και των παιδιών απέναντι στο παθητικό κάπνισμα. Άλλωστε η ευρωπαϊκή οδηγία με την οποία 

εναρμονίζεται και η Ελλάδα, είναι σαφής για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.  
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Antibullying ambassadors: Δημοκρατική συμμετοχή και 

συνεργατικές δράσεις μέσω eTwinning  

 
Κουγιουρούκη Αγγελική1 

1 Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ. Σχ. Αλεξανδρούπολης  
akougiou@gmail.com  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει τις δράσεις που πραγματοποίησαν μαθητές/τριες της Ε2΄ τάξης του 

1ου Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και του σχολείου ICS 3 di Chieti, της Ιταλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους 2018-19 στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργατικού eTwinning έργου με τίτλο: «Antibullying ambassadors». Σκοπός 

του προγράμματος ήταν η πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού καθώς και η αντιμετώπιση αυτών, όταν 

παρατηρούνται στο σχολικό περιβάλλον, μέσα σε ένα πλαίσιο αναγνώρισης συναισθημάτων, ανάληψης 

πρωτοβουλιών για δράση και δημοκρατικής συμμετοχής.  

Το συγκεκριμένο συνεργατικό έργο υλοποιήθηκε με βάση τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των 2 σχολείων μέσω της 

Αγγλικής γλώσσας, web2.0 εργαλείων και εφαρμογών. Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ως επί το πλείστον σε 

διακρατικές ομάδες δημιουργώντας και ανταλλάσσοντας πρωτότυπο κοινό υλικό  σε καθορισμένα πεδία εξετάζοντας 

διεπιστημονικά το θέμα.  

Αποτέλεσμα των κοινών δράσεων των Antibullying ambassadors ήταν η δημιουργία antibullying συμβολαίου, 

υπογραμμένου από τους μαθητές/τριες και των 2 χωρών, ενός συνεργατικού διαδικτυακού δέντρου συναισθημάτων, 

ενός κοινού διαδικτυακού βιβλίου περιστατικών σχολικού εκφοβισμού και προτάσεων αντιμετώπισης αυτών ενώ η 

κορύφωση της συνεργασίας επήλθε με τη δημιουργία ενός συνεργατικού antibullying επιτραπέζιου παιχνιδιού το 

οποίο μπορεί να παιχτεί σε διαδικτυακή αλλά και έντυπη μορφή.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολικός εκφοβισμός, Antibullying ambassadors, eTwinning 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αποτελεί κοινή παραδοχή, πλέον, ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια γίνονται μάρτυρες 

καθημερινών φαινομένων σχολικού εκφοβισμού με την εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών από πλευράς μαθητών 

με κύρια χαρακτηριστικά τη σωματική, λεκτική και ψυχολογική επίθεση, θύματα τους συμμαθητές και αποτελέσματα 

τη θυματοποίηση με σοβαρές επιπτώσεις για την κοινωνική ζωή και την ψυχολογική ανάπτυξη του μαθητή-θύματος 

και τη διακύβευση του ασφαλούς και ποιοτικού σχολικού κλίματος.  

Ο όρος εκφοβισμός εμφανίστηκε από τον Olweus στην επιστημονική ορολογία αρκετά νωρίς (Olweus, 1978, 1984). 

Ορίστηκε ως «η κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένα και για κάποιο χρονικό διάστημα σε 

αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές επιθετικής συμπεριφοράς με σκοπό 

τον σωματικό ή τον ψυχικό πόνο, συνειδητή προσπάθεια τραυματισμού και ευτελισμού» (Olweus, 1993). Ο 

Farrington, επιχειρώντας από την πλευρά του να συγκεράσει ποικίλες απόψεις και θεωρίες αναφερόμενες στο θέμα 

του σχολικού εκφοβισμού, έδωσε στη σχολική επιθετικότητα τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: α) Σωματική, 

λεκτική και ψυχολογική επίθεση ή προσβολή, β) Πρόθεση να προκαλέσει πόνο, φόβο και ανησυχία στο θύμα, γ) 

Προϋποθέτει ανισορροπία δυνάμεων με τον δυνατό να επιτίθεται στον αδύναμο, δ) Δεν προκαλείται από το θύμα, ε) 

Επαναλαμβάνεται από τους ίδιους για μεγάλο χρονικό διάστημα (Farrington, 1993). 

Οι μορφές εκφοβισμού διαφέρουν σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλλο. Με 

βάση τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το 1997 στην Ουτρέχτης της Ολλανδίας, μιλώντας για εκφοβισμό στο 

χώρο του σχολείου, αναφερόμαστε στην έννοια του εκφοβισμού που αφορά στη βία που ασκείται από και σε βάρος 

των μαθητών του δημοτικού σχολείου, μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών και εμπεριέχει επανειλημμένες αρνητικές 

πράξεις βίας (Αρτινοπούλου, 2001).  

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από έρευνες σε εθνικό επίπεδο είναι ενδεικτικό ότι οι 

μαθητές/τριες του δημοτικού σχολείου θυματοποιούνται περισσότερο λεκτικά, ενώ τα αγόρια παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε φαινόμενα εκφοβισμού από τα κορίτσια. Μαθητές/τριες, εξάλλου, οι οποίοι 

είτε χαρακτηρίζονται συνεχώς από κοινωνική απομόνωση, εκρήξεις θυμού, θλίψη ή μελαγχολία είτε εμπλέκονται σε 

παρορμητικούς τσακωμούς, φαίνεται ότι συγκαταλέγονται στις ομάδες της υψηλής επικινδυνότητας, ως υποψήφια 

θύματα ή ακόμη και ως πρώιμοι θύτες (Κατσιγιάννη, 2006).  

Οι μαθητές/τριες από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η βία παρατηρείται σε κρυμμένες ή απόμερες γωνιές γύρω 

από το σχολείο οι οποίες διαφεύγουν της προσοχής των εκπαιδευτικών. Σε άλλες δε περιπτώσεις περιστατικά 
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εκφοβισμού είναι δυνατό να παρατηρηθούν σε σημεία της αυλής της οποίας ο σχεδιασμός αποθαρρύνει τους 

μαθητές από τα παιχνίδια ενώ αντίθετα οι καβγάδες και οι εκφοβισμοί θεωρούνται ως η ελκυστικότερη εναλλακτική 

(Doll, 1993).  

Κι ενώ οι τελευταίες μελέτες αναδεικνύουν το φαινόμενο του εκφοβισμού ως ένα περισσότερο σύνθετο φαινόμενο 

που παρατηρείται τόσο στα σχολεία όσο και στα σπίτια αλλά και σε μεγαλύτερες κοινότητες, η ανάγκη για άμεση 

αντιμετώπισή του γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική προκειμένου να διαρραγεί ο κύκλος του εκφοβισμού και της 

θυματοποίησης και να αντικατασταθεί από ένα υγιές περιβάλλον συνύπαρξης και συλλειτουργίας.   

Η σχολική τάξη και κατ’ επέκταση το σχολείο του 21ου αιώνα αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό περιβάλλον συνύπαρξης 

και συλλειτουργίας, μέσα στις ευνοϊκές συνθήκες της οποίας οι μαθητές αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της ομάδας, 

εκφράζουν συναισθήματα αλλά και ανησυχία για την ευημερία του άλλου, βιώνουν την αυτοεκτίμηση (Battistich, 

Solomon & Delucchi, 1993). Μέσα στην ομάδα, η λειτουργία της οποίας διέπεται από συγκεκριμένους όρους και 

προϋποθέσεις, οι μαθητές/τριες είναι δυνατόν να βιώσουν θετικά συναισθήματα, επικοινωνία και συνεργασία όταν 

καλλιεργούνται δεξιότητες αναγνώρισης, έκφρασης και χειρισμού συναισθημάτων, αντιμετώπισης αγχογόνων 

καταστάσεων, όταν προάγεται η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και αναζητούνται οι εναλλακτικοί τρόποι 

αντιμετώπισης αυτών, καθώς και όταν δίνεται έμφαση στην αποδοχή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ατόμου 

αλλά και στην αποδοχή της διαφορετικότητας και της κουλτούρας.   

Το eTwinning, η μεγαλύτερη Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης της Ευρώπης, η οποία προωθεί τη συνεργασία μέσω της 

χρήσης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) παρέχοντας στα σχολεία υποστήριξη, εργαλεία και 

υπηρεσίες, προσφέρει τη δυνατότητα συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης δημιουργώντας 

ελπιδοφόρες και καινοτόμες διαπολιτισμικές προοπτικές αντιμετώπισης φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. 

Προσανατολισμένο στην επίτευξη της διακρατικής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ των 

εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών/τριών διευκολύνει με τις δυνατότητες και τα εργαλεία που προσφέρει την 

εργασία σε ομάδες και μάλιστα σε διακρατικά δίκτυα μαθητών οι οποίοι επωφελούνται από την τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένη επικοινωνία και τις συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες (Angelopoulos & Pateraki, 2014).  

Μέσω του eTwinning συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Ιταλία σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους 2018-19 προκειμένου να υλοποιήσουν με τους μαθητές/τριες πρόγραμμα αντιμετώπισης των φαινομένων 

σχολικού εκφοβισμού, αποσκοπώντας στην αναγνώριση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, στην αναγνώριση 

και αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, στην καλλιέργεια σεβασμού στις διαφορετικές 
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απόψεις, στη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δημοκρατικές συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων. Υλοποιήθηκαν 

συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί μαθησιακοί στόχοι μέσα από την 

ανταλλαγή απόψεων δίνοντας την ευκαιρία όχι μόνο για μια «παθητική» αναγνώριση περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού αλλά και τη δυνατότητα παρέμβασης και εποικοδομητικής επίλυσης συγκρουσιακών καταστάσεων, 

ενεργό συμμετοχή και καλλιέργεια μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και εξεύρεσης λύσεων.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Οι εκπαιδευτικοί των δύο συνεργαζόμενων χωρών, αξιοποιώντας τα θετικά αποτελέσματα της πρότερης ευρωπαϊκής 

συνεργασίας, εκμεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα που δίνει το eTwinning για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συνεργατικών έργων με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (project) η οποία έχει ως βασικές αρχές τη διεπιστημονική 

θεώρηση, τη βιωματική προσέγγιση, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και την 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Frey, 1998; Ταρατόρη–Τσαλκατίδου, 2010; Kaldi et al, 2011). Άλλωστε, η μέθοδος 

project είναι αυτή που όχι μόνο ενδείκνυται αλλά και συνιστάται για την υλοποίηση eTwinning έργων καθώς προάγει 

τη συνεργατική, εποικοδομητική μάθηση και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης (Μιχαηλίδης, 2003). 

Παράλληλα, μέσω της εργασίας σε διακρατικές ομάδες στο μεγαλύτερο μέρος του έργου δόθηκε η δυνατότητα 

στους μαθητές/τριες να συναισθανθούν μέλη μιας ευρύτερης διαδικτυακής ομάδας, να επικοινωνήσουν και να 

ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις προκειμένου μέσα από την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία να καλλιεργήσουν 

εκείνες τις δεξιότητες που θα τους κάνουν ικανούς στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων. Εξάλλου, η 

συνεργασία σε διακρατικές ομάδες, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόμενο από την 

τεχνολογία, βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας της οποίας τα μέλη 

ισότιμα και με δημοκρατικές διαδικασίες συνεισφέρουν για την επίτευξη κοινών στόχων. Αναλαμβάνοντας 

συγκεκριμένους ρόλους (Preece, 2000), έχοντας λόγο και υπόσταση, τηρώντας όρους και διεργασίες που 

διευκολύνουν και καθοδηγούν την αλληλεπίδραση (Redfern & Naughton, 2002) οι μαθητές/τριες εργάστηκαν μέσα 

σε συγκεκριμένες διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες προκειμένου να ικανοποιήσουν ατομικές και συλλογικές 

ανάγκες, να προτείνουν λύσεις, να μετατρέψουν την αίθουσα διδασκαλίας σε ένα ζωτικό όργανο δημοκρατικού 

διαλόγου.   

Η υλοποίηση του συνεργατικού eTwinning έργου με τον τίτλο «Antibullying ambassadors» βασίστηκε στη συζήτηση 

και από κοινού ανάλυση και προσεκτικό σχεδιασμό των υποθεμάτων του έργου κατά τη διάρκεια επικοινωνίας που 

έγινε κυρίως με την αποστολή emails, με συζητήσεις μέσω messenger και Τwinspace. Οι μαθητές/τριες των σχολείων 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός eTwinning έργου με αντικείμενο ένα θέμα που τους απασχολεί 
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ιδιαίτερα στη μαθητική τους πορεία καθώς και για την προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού μέσα από την εργασία σε διακρατικές ομάδες.   

Το θέμα και οι στόχοι του project ήταν στενά συνδεδεμένα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Οι δραστηριότητες 

ήταν ενταγμένες στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος ώστε να επιτυγχάνεται διαθεματική προσέγγιση του 

θέματος (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002; Κουλουμπαρίτση, 2005).  Η τάξη χωρίστηκε σε ευέλικτες ολιγομελείς ομάδες, 

μεικτές ως προς το φύλο και ως προς τις μαθησιακές δυνατότητες. Οι ομάδες αυτές αποτέλεσαν μέρος ευρύτερων 

διακρατικών ομάδων,  επιδόθηκαν στην υλοποίηση αυθεντικών δραστηριοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας μέσω 

του διαδικτυακά υποστηριζόμενου περιβάλλοντος του Twinspace αλλά και ποικίλων Web 2.0 εργαλείων και 

εξασκώντας τη χρήση της ξένης γλώσσας ενθαρρύνθηκαν σε διεργασίες για την επίτευξη κοινών στόχων και την 

παραγωγή κοινών τελικών προϊόντων.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Οι μαθητές/τριες: 

• να προσδιορίσουν τους διάφορους τύπους εκφοβισμού: σωματικό, λεκτικό, κοινωνικό, κυβερνητικό 

• να προβληματιστούν για τις αιτίες και τις επιπτώσεις του εκφοβισμού στο σχολείο και όχι μόνο 

• να αλληλεπιδράσουν προτείνοντας την επίλυση των προβλημάτων με ειρηνικό τρόπο 

• να ενεργοποιηθούν ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις για την αποφυγή συγκρουσιακών 

καταστάσεων  

• να χρησιμοποιούν εύστοχες λέξεις και συλλογισμούς προάγοντας το δημοκρατικό διάλογο 

• να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ νέων ανθρώπων από διαφορετικά έθνη, θρησκείες και 

πολιτιστικές ομάδες ενισχύοντας το σεβασμό, τη συμπόνοια, την ανοχή στη διαφορετικότητα 

• να μάθουν μέσα από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας (project based, inquiry learning and problem 

solving, transnational groups) αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως η ομαδική δουλειά, η συνεργασία, η 

κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα 

• να εργαστούν συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και κάνοντας χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών (Learn how to learn using web 2.0 tools) 

• να επεκτείνουν τα αποτελέσματα της συνεργατικής δουλειάς στο σχολείο, στην οικογένεια, στην 

ευρύτερη τοπική κοινότητα 

• να εκφραστούν μέσα από την τέχνη, τη συγγραφή ιστοριών, το παιχνίδι  
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου project δομήθηκε σύμφωνα με τις στρατηγικές της ανακαλυπτικής μάθησης, της 

μάθησης που βασίζεται στα σχέδια εργασίας (Inquiry and Project Based Learning), στο δημοκρατικό διάλογο για την 
επίλυση προβλημάτων και στην εργασία σε διακρατικές ομάδες. Προκειμένου να τονωθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών/τριών σε έργο που ένας από τους βασικούς του στόχους ήταν η αντιμετώπιση και η επίλυση προβλημάτων 
σχολικού εκφοβισμού, έγινε παρουσίαση του μότο του έργου από έναν φανταστικό σερίφη: «Blowing out someone 
else’s candle, doesn’t make yours shine any brighter». Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να σχολιάσουν τη συγκεκριμένη 
φράση και λίγο αργότερα να συστηθούν μ’ ένα επίθετο κι ένα μπαλόνι δημιουργώντας τα χρωματιστά μπαλόνια της 
φιλίας και τις προϋποθέσεις για μια συνεχή, αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία ως Antibullying ambassadors, η 
οποία θα κορυφωνόταν στη συνέχεια με το Antibullying επιτραπέζιο παιχνίδι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  

 
 

 

Εικόνα 1: Τα μπαλόνια της φιλίας 

Θετικά και αρνητικά συναισθήματα καθώς και περιστατικά εκφοβισμού, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνεργατικών 

δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του έργου με τους μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά, έχοντας 

επίγνωση της υπευθυνότητας που έπρεπε να επιδεικνύουν κάθε φορά ως Antibullying ambassadors. Ο 

συγκεκριμένος ρόλος άλλωστε καθώς και η ενεργοποίηση για τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και την 

επίλυση προβλημάτων σχολικού εκφοβισμού αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη σε όλες τις δραστηριότητες – 

κεφάλαια του έργου:   
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Describing the bully 
Η πρώτη επίσημη προσπάθεια συνεργασίας σε διακρατικές ομάδες ξεκίνησε με το σχηματισμό αυτών κατά τη 

διάρκεια τηλεδιάσκεψης, λίγο πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές και την καθιερωμένη ανταλλαγή καρτών και 

ευχών. Μαθητές και μαθήτριες από τις 2 χώρες προσπάθησαν να περιγράψουν το θύτη με επίθετα στην αγγλική 

γλώσσα εργαζόμενοι στις 5 διακρατικές ομάδες που δημιουργήθηκαν, αναρτώντας τα σημειώματά τους σε 

διαδικτυακούς τοίχους linoit. Λίγο αργότερα και έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία της περιγραφής, δημιούργησαν 

συνεργατική διαδικτυακή ζωγραφιά μέσω Twiddla προκειμένου να αποδώσουν μέσα από την τέχνη το θύτη και το 

θύμα του. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας έγινε και το λογότυπο του έργου.  

 

 
Εικόνα 2: Συνεργατικό λογότυπο: ο θύτης και το θύμα 

 

Who is an Antibullying ambassador? 
Το φόρουμ του Twinspace αποτέλεσε ένα πολύ καλό εργαλείο προκειμένου οι μαθητές/τριες να μοιραστούν σκέψεις 

και απόψεις για το ρόλο του Antibullying ambassador καθώς και τις αρμοδιότητες που αυτός έχει. Συνειδητοποίησαν 

ότι το διαδίκτυο και το eTwinning προσφέρουν έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών από άλλες χώρες 

που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς αυξάνοντας έτσι τη διάδραση μεταξύ των. Ενθουσιασμένοι από τη 

διακρατική συνεργασία δημιούργησαν αστέρια ως διακριτικά των πρεσβευτών ενάντια στο bullying, τα έστειλαν 

στους συνεργάτες τους και έλαβαν τα αντίστοιχα από το σχολείο της Ιταλίας.  
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Εικόνα 3: Διακριτικά αστέρια πρεσβευτών 

Antibullying contract  
Εργαζόμενοι στις 5 διακρατικές ομάδες κάνοντας χρήση των google docs, οι μαθητές/τριες πρότειναν κανόνες για τη 

συγγραφή ενός Antibullying συμβολαίου, το οποίο στη συνέχεια υπόγραψαν σεβόμενοι τους όρους και τους κανόνες 

του σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

 
Χρησιμοποιώντας το διαδίκυο και το εργαλείο flipgrid διάβασαν στη συνέχεια με έξυπνο τρόπο τους κανόνες για την 

αποφυγή bullying στο σχολείο. 
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Εικόνα 4: Συγγραφή και υπογραφή συμβολαίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 5: Ανάγνωση κανόνων συμβολαίου 

 

 

Εικόνα 6: Συνεργατικό δέντρο συναισθημάτων 
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Let’s recognize our emotions 
Ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του έργου έγινε όταν οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να προβληματιστούν σχετικά με 

πιθανές καταστάσεις εκφοβισμού μέσα κι έξω από την τάξη. Κατά κανόνα, τα παιδιά θεωρούν ότι ο θύτης είναι ένας 

ενήλικας ισχυρός και μυώδης ο οποίος βρίσκεται σε απομακρυσμένη απόσταση από αυτά. Κατά τη διαπραγμάτευση 

όμως του θέματος μέσα από το έργο συνειδητοποίησαν ότι μερικές φορές ακόμη και τα μικρά παιδιά μπορούν να 

κάνουν κάτι που ενδεχομένως να βλάψει άλλους ανθρώπους. Ανέτρεξαν σε δικές τους, προσωπικές συμπεριφορές, 

αναγνώρισαν μέσω του τροχού των συναισθημάτων παρόμοια συναισθήματα που αισθάνονται τόσο το θύμα όσο και ο 

θύτης και, συνεργαζόμενοι διακρατικά, τα ομαδοποίησαν σε θετικά και αρνητικά. Επινόησαν το συνεργατικό δέντρο 

των συναισθημάτων και προκειμένου να το δουν ανθισμένο μέσω του prezi το εφοδίασαν με θρεπτικά συστατικά. Για 

τις ρίζες: νερό ευγνωμοσύνης, λίπασμα εμπιστοσύνης, θρεπτικά συστατικά αγάπης. Για τον κορμό: περίσσια 

φροντίδα, συντροφιά, υποστήριξη και βοήθεια να μεγαλώσει με μια αγκαλιά. Για τα κλαδιά: αέρα περηφάνιας, 

ήλιο ευτυχίας, ένα μπουκέτο από χαμόγελα. Ζωγράφισαν σε τοπικό επίπεδο όλα τα θρεπτικά στοιχεία προκειμένου 

να εφοδιάσουν το δέντρο των συναισθημάτων σε διεθνές επίπεδο, τρέφοντας παράλληλα με θετικά συναισθήματα τη 

φιλία τους. 

Collaborative stories of emotions 
Αξιοποιώντας τα συναισθήματα που κατέγραψαν περιστρέφοντας τον τροχό των συναισθημάτων συνεργάστηκαν 

στις 5 διακρατικές ομάδες και μέσω google docs έγραψαν ιστορίες με περιστατικά εκφοβισμού, προτείνοντας 

ταυτόχρονα τρόπους αντιμετώπισης και δημιουργώντας ένα ακόμη συνεργατικό βιβλίο. 

 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

330 

Εικόνα 7: Συνεργατικές ιστορίες 

 

Antibullying board game 

 

Το αποκορύφωμα της συνεργασίας για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού επήλθε όταν οι μαθητές/τριες 

των 2 χωρών, κάνοντας μία σύνοψη των όσων είχαν μάθει σχετικά με το θέμα, δημιούργησαν ένα Antibullying 

επιτραπέζιο παιχνίδι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με ερωτήσεις και απαντήσεις διατυπωμένες από τους ίδιους 

τους μαθητές/τριες, με κάρτες, ζάρια αλλά και αστέρια επιβράβευσης για τους νικητές στην προσπάθεια 

αντιμετώπισης συγκρουσιακών καταστάσεων και δημιουργίας θετικού κλίματος στο σχολείο. Το παιχνίδι 

δοκιμάστηκε από τα παιδιά και των 2 χωρών και στις δύο μορφές του, επιφέροντας ευχαρίστηση για το αποτέλεσμα, 

θετική διάθεση και ενθουσιασμό. 
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Εικόνα 8: Antibullying επιτραπέζιο παιχνίδι 

 

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες έγιναν και άλλες σχετικές με τη δημιουργία και αποστολή 

χριστουγεννιάτικων ευχετήριων καρτών και τραγουδιού, online παιχνιδιών αναφορικά με το σχολικό εκφοβισμό, 

συγγραφή συνεργατικού ποιήματος καθώς και τηλεδιασκέψεις κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες είχαν 

την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις. 

Συγκεκριμένα, έγιναν οι ακόλουθες δράσεις: 

Christmas with the Antibullying ambassadors 
Χριστουγεννιάτικη διάθεση, ευχές και κάρτες έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνήσουν μέσω 

παραδοσιακού ταχυδρομείου αλλά και μέσω της πλατφόρμας του Twinspace. Χρησιμοποίησαν, επίσης, τη μελωδία 

«Last Christmas» προκειμένου να γράψουν, σε συνεργασία με τη μουσικό του σχολείου, στίχους εμπνευσμένους από 

τη φιλία και να τραγουδήσουν για τους συμμαθητές τους από την Ιταλία.  

Collaborative Antibullying poem 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει το φόρουμ των εταίρων έγραψαν τους στίχους ενός συνεργατικού 

Antibullying ποιήματος με τίτλο: No bullies here! επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους για την αποφυγή περιστατικών 

βίας στο σχολείο.  

Games 
Τα παιδιά έπαιξαν παιχνίδια που δημιούργησαν με τα web 2.0 εργαλεία LearningApps και crossword puzzlemaker για 

τον εκφοβισμό και τα συναισθήματα.  

Antibullying Evaluation 
Ολοκληρώνοντας τη διαπραγμάτευση του θέματος του σχολικού εκφοβισμού οι μαθητές/τριες αξιολόγησαν το έργο 

με online ερωτηματολόγιο στο οποίο αποτυπώθηκε ο ενθουσιασμός και τα οφέλη από την ενασχόληση με το θέμα 

μέσα από την eTwinning συνεργασία με ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Τα παιδιά τόνισαν ότι απόλαυσαν τη συνεργασία σε 

διακρατικές ομάδες, βελτίωσαν τα αγγλικά τους, καλλιέργησαν τις επικοινωνιακές και ψηφιακές τους δεξιότητες και 

πολύ περισσότερο έμαθαν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, τα περιστατικά εκφοβισμού καθώς και τις 

δράσεις που πρέπει να κάνουν ώστε να τα αποφεύγουν και να αλληλοβοηθιούνται.  
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Σε αξιολόγηση του έργου προέβησαν και γονείς των μαθητών/τριών και των δύο σχολείων μέσα από προσωπική 

συνέντευξη από τους ίδιους τους μαθητές/τριες, οι οποίοι διατύπωσαν τις ερωτήσεις και ως μικροί δημοσιογράφοι 

πήραν συνέντευξη από τους γονείς τους.  

Αξιολόγηση του έργου, τέλος, πραγματοποιήθηκε από τις συνεργάτιδες εκπαιδευτικούς, οι οποίες διατύπωσαν 

γραπτά αλλά και με τηλεδιάσκεψη τις απόψεις τους εντοπίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά σημεία στη 

διαπραγμάτευση μέσα από ένα eTwinning έργο ενός τόσο σημαντικού θέματος όπως ο σχολικός εκφοβισμός.   

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών των 2 σχολείων ήταν συνεχής σε όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω messenger, με αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα του eTwinning Live και το Twinspace του έργου, με αλληλεπιδράσεις στο 

ημερολόγιο του έργου, με βιντεοσυζητήσεις, καθώς και ανταλλαγή απόψεων στο Forum. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του έργου  και επιχειρώντας την αξιολόγηση του πρέπει να επισημάνουμε ότι 

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν αγαστή και εποικοδομητική τη συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων 

για τη διαπραγμάτευση ενός τόσο σημαντικού αλλά και ευαίσθητου ταυτόχρονα θέματος όπως η διαχείριση 

συγκρουσιακών καταστάσεων και ο σχολικός εκφοβισμός.  

Οι μαθητές και μαθήτριες μας σε όλη τη διαδρομή τους προκειμένου να γίνουν πραγματικοί Antibullying 

ambassadors αναγνώρισαν συναισθήματα που νιώθουν κατά κύριο λόγο στο χώρο του σχολείου, είτε είναι αυτά 

θετικά είτε αρνητικά, έμαθαν για το σχολικό εκφοβισμό και περιέγραψαν το θύτη και το θύμα με αντίστοιχα επίθετα 

στην αγγλική γλώσσα καθώς και μέσω της τέχνης. Προπάντων, όμως εργάστηκαν σε διακρατικές ομάδες εργασίας, 

προκειμένου να προτείνουν στο πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου όρους και κανόνες για τη σύναψη ενός Antibullying 

συμβολαίου, να συγγράψουν Antibullying ιστορίες με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού προτείνοντας ταυτόχρονα 

τρόπους αντιμετώπισης αυτών, να τροφοδοτήσουν το συνεργατικό τους δέντρο με συστατικά αγάπης, 

ευγνωμοσύνης, εμπιστοσύνης, εκτίμησης ενώ το αποκορύφωμα της συνεργασίας τους αποτέλεσε το Antibullying 

επιτραπέζιο παιχνίδι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των 

σχολικών βαθμίδων.  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των web2.0 εργαλείων υπήρξε συνεχής τόσο στις προαναφερθείσες όσο και σε 

όλες τις υπόλοιπες παράλληλες δραστηριότητες (συνεργατικό ποίημα, antibullying online games, δημιουργία και 
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ανταλλαγή ευχετηρίων καρτών αλλά και διακριτικών αστεριών) προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των 

παιδαγωγικών στόχων. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στη χρήση 

Η/Υ και διαδικτυακών εργαλείων τα οποία γνώρισαν και χρησιμοποίησαν προσπαθώντας να δημιουργήσουν τα 

συνεργατικά  τους προϊόντα. Εξασκήθηκαν στην χρήση της αγγλικής γλώσσας προκειμένου να επικοινωνήσουν μέσω 

Twinspace Live Events και Forums. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε προκειμένου όλοι οι μαθητές/τριες να 

συμμετέχουν εξίσου και να συνεργαστούν με σεβασμό, εκφράζοντας προτιμήσεις και απόψεις στη μητρική αλλά και 

την αγγλική γλώσσα. Πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τις εκπαιδευτικούς θέματα 

ασφαλούς περιήγησης στο διαδίκτυο καθώς και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Χάρη στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δημιουργήθηκαν πολλά κοινά αυθεντικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται 

στην πλατφόρμα του Τwinspace (https://twinspace.etwinning.net/74471/home).  

Η υλοποίηση του Antibullying ambassadors eTwinning έργου αποτελεί καινοτόμο παράδειγμα συλλογικής 

αντιμετώπισης συγκρουσιακών καταστάσεων στο χώρο του σχολείου που οδηγούν συνήθως στο σχολικό εκφοβισμό. 

Η χρήση της αγγλικής Γλώσσας και η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων ενεργοποίησε και παρακίνησε τους 

μαθητές/τριες σε ένα ταξίδι εσωτερικής αναζήτησης αλλά και δημοκρατικού διαλόγου θέτοντας τις βάσεις για την 

ανάπτυξη θετικών κοινωνικοπολιτικών στάσεων, υψηλότερων επιπέδων ηθικής λογικής, κοινωνικής συμπεριφοράς και 

αίσθησης της κοινότητας. 

Αναφορικά με την παιδαγωγική αξία του έργου πρέπει να τονίσουμε ότι συμβάλλει στην προσωπική, κοινωνική, 

πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών/τριών αλλά και στη λειτουργία της σχολικής τάξης/μονάδας καθώς διαμορφώνει 

θετικό κλίμα στις σχέσεις της σχολικής κοινότητας (Σουλιώτη & Παγγέ, 2004) αναπτύσσοντας μια διαφορετική 

σχολική κουλτούρα.   
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“It’s a small world after all!”: καλλιεργώντας διαπολιτισμικές 

δεξιότητες μέσω ενός συνεργατικού έργου eTwinning 

Ανδρέας Γαλανός  

 Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ – 2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας 

galandreas3012@gmail.com  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του συνεργατικού eTwinning έργου “It’s a small world 

after all!” που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 μεταξύ σχολείων της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της 

Γεωργίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Αρμενίας, της Πορτογαλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας. Σκοπός του 

έργου ήταν η καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της επαφής τους με συνομήλικούς τους 

από άλλες χώρες και της ανταλλαγής εμπειριών από την καθημερινή ζωή και τις συνήθειές τους. Οι μαθητές 

αλληλεπιδράσανε σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους χωρισμένοι σε διεθνικές ομάδες. Κάθε μήνα ετίθετο ένα 

διαφορετικό θέμα συζήτησης – σχετικό με την καθημερινότητα των μαθητών – με σκοπό να ανακαλύψουν τις 

διαφορές αλλά και τα κοινά των χωρών τους. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στα κινητά 

τους τηλέφωνα, οι μαθητές αντάλλασσαν απόψεις σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα, μοιράζονταν σχετικές εμπειρίες 

και αρχεία και υλοποιούσαν τις εκάστοτε δραστηριότητες.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαπολιτισμικές δεξιότητες, eTwinning 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Είναι πια κοινός τόπος η παραδοχή ότι οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε είναι ολοένα και πιο πολυπολιτισμικές. Η 

ελληνική κοινωνία – που μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες χαρακτηριζόταν από σχετικά μεγάλη εθνική και 

θρησκευτική ομοιογένεια – αποτελεί πλέον ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς οι ιστορικοπολιτικές εξελίξεις 

των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει στη χώρα έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι 

κουβαλούν μαζί τους τις ιδιαίτερες πολιτισμικές καταβολές τους. Αυτή 

 ακριβώς η  συγκυρία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, όχι μόνο γιατί σε πολλά 

σχολεία φοιτούν παιδιά από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και γιατί όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές 
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καλούνται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε πολίτη μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι δεξιότητες αυτές συνδέονται με ένα σύνολο αντιλήψεων και νοοτροπιών οι οποίες 

καθιστούν το άτομο ικανό να κατανοεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικούς πολιτισμικούς δεσμούς, να 

ανταποκρίνεται με σεβασμό όταν αλληλεπιδρά μαζί τους και να αναπτύσσει θετικές σχέσεις μαζί τους (Huber & 

Reynolds, 2014). Στην έκθεση της Ομάδας των Εξεχουσών Προσωπικοτήτων (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2011) 

επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί φορείς όλων των κρατών-μελών θα πρέπει να θέσουν ως 

στόχο τους τόσο την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας ως βασικό στοιχείο των προγραμμάτων σπουδών, όσο 

και την προώθησή της στην άτυπη εκπαίδευση πέραν της τυπικής. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται στην πράξη με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω ενός έργου eTwinning, καθώς βασικό στοιχείο του είναι ο διάλογος και η ώσμωση 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών (Camilleri, 2016). Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο έργο ως φορείς 

των εθνικών τους πολιτισμικών ταυτοτήτων. Ταυτόχρονα όμως γίνονται μέλη μιας διεθνικής κοινότητας μαθητών 

που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και υπονομεύει τα στεγανά. Όταν δε οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές σε επίπεδο θρησκείας, ηθών, εθίμων και καθημερινής ζωής, τότε ανοίγεται 

μια μοναδική δυνατότητα να συνομιλήσουν οι μαθητές με το διαφορετικό και να γίνει το ανοίκειο οικείο. Στο δικό 

μας έργο συνεργάστηκαν αρμονικά χώρες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όσο η Αρμενία, η Γεωργία, η Τουρκία, η 

Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ελλάδα (πολλές από αυτές με ιστορικό αγεφύρωτων διενέξεων μεταξύ τους). 

Ως προς το περιεχόμενο του έργου, επιλέχτηκε να καταπιαστούν οι μαθητές με θέματα της καθημερινής εφηβικής 

ζωής (σχολείο, μουσική, φαγητό, κτλ), από τη μια γιατί είναι ένα πρόσφορο πεδίο για να αναδυθούν οι διαφορές και 

οι ομοιότητες και από την άλλη επιδιώκοντας η συνάντηση με το «ξένο» να γίνει εντός ενός πιο οικείου πλαισίου που 

εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των ταυτοτήτων τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι 

διδακτικές πρακτικές στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές, προϋποθέτουν, αλλά  και συνεπάγονται συγκεκριμένες 

μαθητικές ταυτότητες (Κουτσογιάννης, 2017). Η συμμετοχή σε ένα συνεργατικό έργο, με εταίρους από άλλες χώρες, 

το οποίο υλοποιείται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων, και το οποίο 

στηρίζεται στην αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και την αλληλεπίδραση των μαθητών, είναι σαφές ότι προϋποθέτει, 

αλλά και διαμορφώνει μαθητές με ενεργό ρόλο, συν-δημιουργούς της γνώσης, συμμέτοχους στη διδακτική 

διαδικασία, με διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και αυξημένες τεχνολογικές δεξιότητες.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

Το έργο υλοποιήθηκε με μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου” 

διδάσκεται θεματική ενότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης. Στόχοι της ενότητας είναι η 

αναζήτηση των στοιχείων που συνδέουν, αλλά και διαφοροποιούν τις ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους. Δεν υπάρχει 
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καλύτερος τρόπος να παρασταθεί αυτό πιο ανάγλυφα από την αλληλεπίδραση των μαθητών και τη διερεύνηση των 

κοινών τόπων αλλά και των διαφορών της καθημερινότητας των εφήβων. Επίσης στη Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου 

διδάσκεται η ενότητα “Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.” με σκοπό την συζήτηση πάνω στο ρατσισμό 

και στην ανοχή στο διαφορετικό. Οι στόχοι της ενότητας εξυπηρετήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο μέσα από το 

πρόγραμμα, και μόνο αν σκεφτεί κανείς ότι δεν ήταν όλες οι χώρες που συμμετείχαν χριστιανικές.  

Πολλά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν συνδέθηκαν και με το μάθημα της «Κοινωνικής και  πολιτικής αγωγής» που 

διδασκόταν και αυτό από τον ίδιο διδάσκοντα. 

Αυτονόητη είναι η σύνδεση με το ΠΣ των Αγγλικών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως γλώσσα επικοινωνίας με τους 

μαθητές των άλλων σχολείων, οπότε έγινε εξάσκηση της ξένης γλώσσας σε αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας 

Πέρα από το ΑΠ, μέσω του προγράμματος επιχειρήθηκε η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: 

• Συνεργασία/ επικοινωνία: οι μαθητές επικοινώνησαν μεταξύ τους και συνεργάστηκαν σε μικτές ομάδες 

για την αναζήτηση πληροφοριών και τη λήψη κοινών αποφάσεων για τις παρουσιάσεις τους  

• Ψηφιακές δεξιότητες: δημιουργία ψηφιακού οπτικουαστικού υλικού, χρήση εργαλείων web 2.0, online 

επικοινωνία  

• Δημιουργικότητα/ διαχείριση πληροφορίας: οι μαθητές κλήθηκαν να σκεφτούν και να συναποφασίσουν 

πώς και από πού θα συλλέξουν τις ζητούμενες πληροφορίες και με ποιον τρόπο θα τις παρουσιάσουν  

• Διαπολιτισμικές δεξιότητες: η κατανόηση του Άλλου, η υπέρβαση των προκαταλήψεων, η καλλιέργεια 

της ανοχής μέσα από τη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς 

• Η καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τις συνεργασίες eTwinning έχει δείξει ότι συχνά παρά τις προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών και τη μεθόδευση δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση της αλληλεπίδρασης των μαθητών, ο 

επιθυμητός αυτός στόχος παραμένει σε επίπεδο προθέσεων. Αναζητώντας τις αιτίες αυτής της κατάστασης, και μετά 

από συζητήσεις με μαθητές, τόσο ο υπογράφων όσο και ο γάλλος εταίρος με τον οποίο συνιδρύθηκε το εν λόγω έργο, 

καταλήξαμε ότι τα προσφερόμενα εργαλεία της πλατφόρμας του Twinspace (Forums, Chatrooms, online meetings, 

Twinmail κτλ) δεν καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών, κυρίως γιατί οι ίδιοι έχουν μάθει να επικοινωνούν μέσω 

εφαρμογών στα κινητά τους τηλέφωνα. Το γεγονός ότι έπρεπε να συνδεθούν στην πλατφόρμα του eTwinning 
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αποτελούσε κατά κανόνα αποτρεπτικό παράγοντα για την πιο συχνή επικοινωνία μεταξύ τους. Προκειμένου, λοιπόν, 

να επιτευχθεί μεγαλύτερος βαθμός αλληλεπίδρασης, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε το γεγονός πως όλοι οι 

μαθητές είναι εφοδιασμένοι με κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά. Θέλαμε να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους με τρόπους που είναι ενταγμένοι στην καθημερινότητά τους. Μας απασχολούσε όμως το ζήτημα της 

προστασίας της ιδιωτικότητάς τους καθώς και το γεγονός ότι η μικρή τους ηλικία θέτει αρκετά ζητήματα ως προς τη 

χρήση παρόμοιων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τον δικό μας 

server ανταλλαγής μηνυμάτων. Για να γίνει αυτό, το γαλλικό σχολείο Paul Gauguin College που συμμετείχε στο 

πρόγραμμα, δημιούργησε έναν XMPP server, τον etwinning.ovh. Οι μαθητές κατέβασαν στα κινητά τους τηλέφωνα 

μια δωρεάν και open-source εφαρμογή (Conversations για τα  Android ή ChatSecure για τα  iOS) και δημιούργησαν 

τον λογαριασμό τους στον server που έστησε ο γάλλος συνάδελφος. Με αυτό τον λογαριασμό ήταν σε θέση να 

συνομιλούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε chat rooms (ένα δωμάτιο για κάθε ομάδα) και να επικοινωνούν με 

τους άλλους συμμετέχοντες και τους καθηγητές. Να σημειωθεί πως εξασφαλίστηκε η σχετική συναίνεση των γονέων 

και κηδεμόνων και η χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές γινόταν μόνο στο σπίτι προκειμένου να μην 

υπάρχει πρόβλημα με την εγκύκλιο 137003/Δ1 25-8-2016 που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων των 

μαθητών στο σχολείο. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμος και λειτούργησε πολύ καλά, 

καθώς υπήρξε πολύ μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των μαθητών σε καθημερινή βάση σε σχέση με άλλα project 

προηγούμενων ετών. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούσαν και οι εκπαιδευτικοί. Με το πέρας του έργου στις αρχές 

Ιουλίου, έγινε ολικό reset του server, που σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα που φιλοξενήθηκαν στη διάρκεια της 

χρονιάς διαγράφηκαν. Προκειμένου όμως να υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή η αλληλεπίδραση, δημιουργήθηκαν 

καταγραφές αυτών των συνομιλιών των ομάδων οι οποίες και έχουν αναρτηθεί στις οικείες υποσελίδες του 

Twisnpace (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα συνομιλίας στην εφαρμογή Conversations 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικτές ομάδες με μέλη από όλες τις χώρες και 

εξοικειώθηκαν με το νέο επικοινωνιακό εργαλείο που θα χρησιμοποιούνταν στο project. Συνδέθηκαν στο  δωμάτιο 

συνομιλίας που αντιστοιχούσε στην ομάδα τους και ξεκίνησαν να γνωρίζονται μεταξύ τους, αρχικά δημιουργώντας 

σύντομα βίντεο αυτοπαρουσίασης. Σε κάθε ομάδα συμμετείχαν 2-4 άτομα από κάθε χώρα. Με αυτή την ομάδα 

συνεργάστηκαν και συνομίλησαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αναπτύσσοντας σχέσεις και – σε ορισμένες 

περιπτώσεις – φιλίες. Σε κάποιες δραστηριότητες οι μαθητές κάθε χώρας που ανήκαν στην ίδια ομάδα δούλεψαν 

συνεργατικά, ενώ σε άλλες συνεργάστηκε ολόκληρη η τάξη, μοιράζοντας μεταξύ τους τα καθήκοντα. Από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών, μοιράσαμε μεταξύ μας την επίβλεψη των ομάδων στα chat rooms. Καθένας από εμάς ήταν 

υπεύθυνος να επιβλέπει τη συζήτηση, να την επαναφέρει στο θέμα του κάθε μήνα και να παρακινεί τους μαθητές 

που δεν συμμετείχαν να το κάνουν.  Κάθε μήνα ετίθετο ένα διαφορετικό θέμα συζήτησης – σχετικό με την 
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καθημερινότητα των μαθητών – με σκοπό να ανακαλύψουν τις διαφορές αλλά και τα κοινά των χωρών τους. Στο 

πλαίσιο των ομάδων τους, οι μαθητές αντάλλασσαν γνώμες σχετικά με το θέμα, μοιράζονταν σχετικές εμπειρίες και 

αρχεία και υλοποιούσαν τις εκάστοτε δραστηριότητες. 

Η πρώτη δραστηριότητα του έργου είχε να κάνει με τη μόδα και την ενδυμασία. Οι μαθητές φωτογραφήθηκαν και 

μοιράστηκαν τις selfies τους προκειμένου να δείξουν πώς ντύνονται. Παρατήρησαν τις ομοιότητες που απαντώνται 

στις τρέχουσες ενδυματολογικές τους επιλογές και απέδωσαν το φαινόμενο σε ποικίλες αιτίες όπως τα ΜΜΕ, τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η παγκοσμιοποίηση. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν φωτογραφίες παραδοσιακών 

ενδυμασιών των χωρών τους. Εξεπλάγησαν από την ποικιλία των ενδυμάτων και των παραλλαγών, αλλά και από τις 

παραλληλίες που εντόπισαν. 

Τον επόμενο μήνα σειρά είχε η συζήτηση σχετικά με την τόπο διαμονής τους.  Κλήθηκαν να παρουσιάσουν την 

περιοχή τους, τις κοντινότερες μεγάλες πόλεις κτλ. με τη μορφή poster, PowerPoint ή σύντομου  βίντεο. Κατόπιν, και 

καθώς πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, οι μαθητές συνομίλησαν σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις των 

χωρών τους, τα φαγητά, τη διακόσμηση κτλ. Ανταλλάχτηκαν πακέτα με χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, κάρτες  και 

δώρα μεταξύ των χωρών. Κάθε χώρα έστειλε από ένα τέτοιο πακέτο σε μια από τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες χώρες 

(Εικόνα 2). Εδώ άρχισαν να διαφαίνονται και κάποιες πολύ σοβαρές διαφοροποιήσεις του πολιτισμικού 

περιβάλλοντος κάθε χώρας, μια και στο έργο συμμετείχαν και μαθητές μουσουλμανικής θρησκείας.  Οι μαθητές 

προβληματίστηκαν αρκετά σχετικά με τις ευχές και τα δώρα που θα μπορούσαν να ανταλλαγούν χωρίς να θιγεί το 

θρησκευτικό αίσθημα των αλλόθρησκων μαθητών. 
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Εικόνα 2: Το περιεχόμενο του χριστουγεννιάτικου πακέτου που στείλαμε στο γαλλικό σχολείο 

Αμέσως μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, σειρά είχε το θέμα της εκπαίδευσης. Οι μαθητές κάθε χώρας 

δημιούργησαν συνεργατικά ένα βίντεο για να παρουσιάσουν το σχολείο τους, τις εγκαταστάσεις, τις ιδιαιτερότητές 

του, το ωρολόγιο πρόγραμμα και την τάξη τους. Ο Απρίλιος ήταν μήνας αφιερωμένος στη μουσική. Οι μαθητές 

τραγούδησαν αγγλικά και ελληνικά τραγούδια που ακούνε και μοιράστηκαν τις ηχογραφήσεις στο πλαίσιο της 

ομάδας τους. Συζήτησαν για το αγαπημένο είδος μουσικής, για την παραδοσιακή μουσική των χωρών τους και τους 

αγαπημένους τους τραγουδιστές, μεταφράζοντας στίχους της γλώσσας τους στα αγγλικά. Η τελευταία ενότητα είχε 

να κάνει με τη διατροφή. Δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό βιβλίο μαγειρικής με συνταγές από όλες τις 

συμμετέχουσες χώρες. Αξιοποιήθηκε η ιστοσελίδα pad.coletivos.org για τη δημιουργία συνεργατικού εγγράφου. 

Όλοι οι μαθητές συνεργάστηκαν στο ίδιο έγγραφο έτσι ώστε η συμβολή κάθε μαθητή να συνεισφέρει στην 

υλοποίηση του συνολικού προϊόντος (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Το συνεργατικό βιβλίο συνταγών που δημιούργησαν οι μαθητές 

Κάθε μήνα μαθητές από διάφορες χώρες ήταν υπεύθυνοι να συνοψίσουν σε όποια μορφή επιθυμούσαν το υλικό 

που προέκυπτε από τις συνομιλίες και τις ανταλλαγές των εμπειριών τους για το εκάστοτε θέμα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι συνόψεις αυτές είχαν τη μορφή poster, παρουσιάσεων PowerPoint ή σύντομων βίντεο (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4: Σύνοψη της δραστηριότητας του Απριλίου σχετικά με τη μουσική στο πλαίσιο μιας ομάδας 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η πορεία του έργου ήταν εξαιρετική. Η πρόοδος των μαθητών στη χρήση των αγγλικών ήταν εμφανέστατη, καθώς 

συνομιλούσαν σε εβδομαδιαία βάση με ευρωπαίους μαθητές επί 9 μήνες. Η χρήση της εφαρμογής ανταλλαγής 

μηνυμάτων μέσω των κινητών τηλεφώνων είχε ιδιαίτερη απήχηση τόσο στους μαθητές όσο και στους συναδέλφους 

καθηγητές. Παρατήρησα τον μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών από όλα τα έργα 

που έχω υλοποιήσει στο παρελθόν και το ίδιο διαπίστωσαν και οι άλλοι εταίροι. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις η 

επικοινωνία των μαθητών ήταν σχεδόν καθημερινή με δική τους πρωτοβουλία. Η χρησιμοποίηση κινητών 

τηλεφώνων για την επικοινωνία των ομάδων φαίνεται να λειτούργησε πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα 

παραδοσιακά εργαλεία επικοινωνίας που παρέχει το Τwinspace.  

Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές έγινε μέσω ενός ψηφιακού ερωτηματολογίου όπου 

διερευνήθηκε ο βαθμός ικανοποίησής τους από το έργο καθώς και τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του.  Ήταν 

ολοφάνερο ότι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση αποτέλεσε το πιο βασικό σημείο ικανοποίησης των μαθητών. 

Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η διαπίστωση των μαθητών ότι τελικά έχουν περισσότερα κοινά με τους 

συνομηλίκους τους από άλλες χώρες σε σχέση με όσα πίστευαν (Εικόνα 5).  
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Εικόνα 5: Τα ποσοστά απαντήσεων των μαθητών στο ερώτημα αν μετά το πέρας του προγράμματος νιώθουν ότι έχουν 

περισσότερα κοινά με τους συνομηλίκους τους από άλλες χώρες σε σχέση με πριν 

Να σημειωθεί ότι σε καμία στιγμή του έργου δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στη συνεργασία των 

μαθητών μεταξύ τους ακόμα κι όταν συζητήθηκαν σχετικά ακανθώδη ζητήματα όπως τα Χριστούγεννα, δεδομένου 

ότι αρκετά από τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν μουσουλμανικής θρησκείας. Ως εκπαιδευτικοί εκμεταλλευτήκαμε 

την ευκαιρία να διαχειριστούμε μαζί με τους μαθητές το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, εξετάζοντας, για 

παράδειγμα, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ευχηθείς σε κάποιον που δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα ή τι μπορεί 

να του στείλεις ως κέρασμα ανάλογα με τους διατροφικούς περιορισμούς του πολιτισμικού του περιβάλλοντος. 

Εξάλλου, μέσω των συνομιλιών προέκυψαν ενδιαφέρουσες συνειδητοποιήσεις για όλους: λόγου χάρη, ότι τα 

Χριστούγεννα στην Αρμενία εορτάζονται στις 6 Ιανουαρίου!  Οι μαθητές “αποφυσικοποίησαν” κατ’ αυτό τον τρόπο 

πράγματα που θεωρούσαν εξ ορισμού δεδομένα και συνειδητοποίησαν ότι πολύ περισσότερα ζητήματα από όσα 

πίστευαν είναι πολιτισμικά προσδιορισμένα. Κατανόησαν ότι ο κόσμος είναι πολυποίκιλος και συνθετότερος από 

όσο συχνά αντιλαμβανόμαστε. Έκαναν συνεπώς ένα βήμα πιο κοντά στην αποδοχή και τον σεβασμό απέναντι στη 

διαφορετικότητα. Επίσης, έμαθαν ότι η διαφορά δεν αποτελεί εξ ορισμού εμπόδιο στην επικοινωνία, αλλά αντίθετα 

μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Αυτό άλλωστε υπενθύμιζε και ο τίτλος του έργου: "It's a small world after 

all!". Να σημειωθεί ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ένα τέτοιο αποτέλεσμα, καθώς στο έργο έπαιρναν μέρος χώρες 
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με συχνά αγεφύρωτες μεταξύ τους ιστορικές διαφορές και εκατέροθεν προκαταλήψεις, όπως η Ελλάδα, η Τουρκία 

και η Αρμενία.  

Αξίζει να προστεθεί ότι όλες οι εταίροι που συμμετείχαν έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να επαναλάβουν την 

εμπειρία κατά το επόμενο σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδείξεις των μαθητών για πιθανές βελτιώσεις 

όπως αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.  

Το έργο έχει τιμηθεί με ετικέτα ποιότητας στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και με βραβείο 

στον εθνικό διαγωνισμό της Ολλανδίας. 
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 3Νηπιαγωγός, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πρόγραμμα “Eco Tweet”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και 

αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την 

Τουρκία, την Εσθονία, την Ισλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η προστασία του 

περιβάλλοντος, μέσα από την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων (μαθητών, εκπαιδευτικών, 

γονέων και τοπικής κοινωνίας). Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα ομότιτλο συνεργατικό έργο στο eTwinning, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος, δίνοντας τη δυνατότητα σε σχολεία από την 

Ισπανία, την Τουρκία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ελλάδα να ακολουθήσουν και να εμπλουτίσουν το 

συγκεκριμένο πλάνο δράσεων. Οι θεματικές ενότητες που δημιουργήθηκαν, εστίαζαν στο περιβάλλον και στην 

προαγωγή της βιωματικής μάθησης. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν στην απόκτηση 

δεξιοτήτων διερεύνησης, διατύπωσης υποθέσεων και ανακάλυψης, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των μαθητών, ηλικίας 3-6 ετών. Επιπρόσθετα και η STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) Εκπαίδευση βασίζεται στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων ικανοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, η χρήση 

των νέων τεχνολογιών και η ρομποτική υποστήριξε τις δράσεις των εμπλεκόμενων στην αναγνώριση περιβαλλοντικών 

κινδύνων, στην παρουσίαση των δράσεων τους, στη χαρτογράφηση διαδρομών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία 

υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. . 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβάλλον, προστασία, ρομποτική, eTwinning, Erasmus+. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στη σημερινή εποχή, η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λάβει 

τεράστιες διαστάσεις. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες καταναλωτικές 

του επιθυμίες, προκαλεί διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, για τα οποία αδιαφορεί, παρόλο που γίνεται δέκτης 

των συνεπειών τους (Pauw & Petegem, 2011). Αυτή η επείγουσα κατάσταση δημιουργεί την αναγκαιότητα 

ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση φιλικών πρακτικών προς το 

περιβάλλον (Δημητρίου, 2009).  

Όπως είναι γνωστό από επίσημες έρευνες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών και η υιοθέτηση 

κατάλληλων συμπεριφορών αναπτύσσονται στην προσχολική ηλικία (Αθανασάκης, 1996; Ryzhova, 2003; Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

2003). Ως εκ τούτου, το σχολείο αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για την καλλιέργεια ανάλογων συμπεριφορών, 

αφού κεντρικός ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι  η απόκτηση δεξιοτήτων έρευνας και ανακάλυψης, οι 

οποίες τονώνουν την ανησυχία και οδηγούν στην επίλυση βασικών περιβαλλοντικών ζητημάτων (Dimitriou & 

Christidou 2011; Cini et al., 2012). Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της στην 

εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί κατάλληλο έδαφος για την επεξεργασία θεμάτων, με ελκυστικό τρόπο (Sheridan 

& Samuelsson, 2003). 

Σήμερα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτούν επείγουσες ενέργειες, προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή στον 

πλανήτη μας (Pauw & Petegem 2011). Η Περιβαλλοντική Πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που συνδέονται με το φυσικό πλούτο του πλανήτη μας, αλλά εστιάζει παράλληλα και στην υιοθέτηση 

φιλικών περιβαλλοντικών πρακτικών (Δημητρίου, 2009).  Η συγκεκριμένη πολιτική, προκειμένου να επιτύχει τους 

στόχους της, προωθεί τη δημιουργία μίας βιώσιμης κοινωνίας, μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

(Κατσίκης, 2003).  

Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση (στο εξής ΠΕ) αποτελεί το βασικότερο μέσο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, αφού 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια αξιών και στάσεων υπέρ του περιβάλλοντος (Δημητρίου, 2009; Κατσίκης, 2016). Οι 

δράσεις της ΠΕ δεν εστιάζουν μόνο στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά ταυτόχρονα προωθούν αξίες και διαμορφώνουν στάσεις, οι οποίες 

επαναπροσδιορίζουν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με στόχο την προστασία (Δημητρίου, 2009). Το σχολείο 

αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό, ο οποίος ακολουθεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε εποχής. Για το λόγο αυτό, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα προωθούν την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που επιθυμούν να 
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αναπτύξουν οι μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιταγές (Hungerford & Volk, 1990; Νόβα-Καλτσούνη, 

2010; Jones & Bouffard, 2012).  

Η προσχολική αγωγή έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ερευνητές ως η καταλληλότερη περίοδος για τη διαμόρφωση 

της προσωπικότητας των ατόμων, καθώς σε αυτή τη βαθμίδα οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν 

πολύπλευρα (συναισθηματικά, νοητικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά), αποκτώντας δεξιότητες που θα τους 

βοηθήσουν στη μελλοντική ζωή τους (Ryzhova, 2003; Denham et al., 2011). Ο κεντρικός στόχος του Ελληνικού 

Νηπιαγωγείου εναρμονίζεται με τα παραπάνω, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στο εξής 

ΑΠΣ) που περιλαμβάνει το ΔΕΠΠΣ (2003), το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελούν ένα από τα βασικά 

αντικείμενα μάθησης. Οι κατευθύνσεις που δίνονται στις νηπιαγωγούς για την επεξεργασία του συγκεκριμένου 

θεματικού πεδίου, περιλαμβάνουν τη γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον, το διαχωρισμό του από το τεχνητό, την 

αναγνώριση διαφορετικών ειδών και μορφών ζωής, την κατανόηση των τροφικών αλυσίδων, την αναγνώριση 

περιβαλλοντικών κινδύνων, την ανακύκλωση κλπ. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι μικροί μαθητές 

μυούνται αρκετά νωρίς στην αναγνώριση εννοιών και την κατανόηση φαινομένων, εστιάζοντας στην ενεργητική 

συμμετοχή τους και στη μελλοντική συμβολή τους σε ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος 

(Αθανασάκης, 1996; Flogaitis, 2005; Δημητρίου, 2009; Cini et al., 2012; Κατσίκης 2016). 

Σύμφωνα με ερευνητές (Maloney & Ward, 1973; Παπαδημητρίου, 2006) η περιβαλλοντική συνείδηση περιλαμβάνει 

τρεις διαστάσεις: η πρώτη αφορά την έννοια της πληροφόρησης σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, η δεύτερη 

εστιάζει στην ανάπτυξη στάσεων υπέρ του περιβάλλοντος και η τρίτη διάσταση προκύπτει από την ενημερότητα και 

την συνειδητοποίηση των κινδύνων, οδηγώντας τα άτομα στην ευαισθητοποίηση. Η STEM εκπαίδευση, μπορεί να 

προωθήσει την ανάπτυξη των συγκεκριμένων διαστάσεων, αφού βασίζεται στη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την 

διατύπωση υποθέσεων (Tippett & Milford, 2017). Μέσα από τη χρήση των παραπάνω δεξιοτήτων οι μαθητές 

καταφέρνουν να προσεγγίσουν έννοιες και να ανακαλύψουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. 

Επιπρόσθετα, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, έχει επηρεάσει πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Έτσι, τα ΑΠΣ του ΔΕΠΠΣ στο Νηπιαγωγείο, έχουν ανανεωθεί, 

ενσωματώνοντας τεχνολογικά επιτεύγματα στην διδακτική διαδικασία, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν τα οφέλη για 

τους μαθητές μικρής ηλικίας (Kazakoff & Bers, 2012; Papadakis, 2016). Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τις 

συγκεκριμένες αλλαγές, αλλά προωθώντας ταυτόχρονα και την καινοτομία (Ellison, 2009), δημιούργησε το eTwinning, 

το 2005, το οποίο αποτελεί μια κοινότητα ευρωπαϊκών σχολείων, με στόχο την διευκόλυνση της επικοινωνίας και την 
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ανταλλαγή καλών πρακτικών (Vuorikari et al., 2011; Papadakis, 2016). Τα βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία 

τεχνολογίας web 2.00, ενισχύουν την προσπάθεια αυτή, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργία συνεργατικών τοίχων, τη 

χρήση πολυμέσων κλπ., εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις (Paily, 2013). 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση περιβαλλοντικής ευαισθησίας μέσα από το σχεδιασμό δράσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώξαμε την καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από την: 

• κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

• συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις (αναδάσωση, δημιουργία κήπου). 

• αναγνώριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των στοιχείων της φύσης 

• ανακύκλωση και κομποστοποίηση 

• ενθάρρυνση της συμμετοχής του με ενεργό, δημιουργικό, υπεύθυνο και συνεργατικό τρόπο μεταξύ 

τους ως προς τη διαδικασία της μάθησης. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση τα παιδιά αποκτούν ερευνητικές δεξιότητες, που ενισχύουν την ανησυχία και τον 

προβληματισμό και οδηγούν στη λύση των κυρίαρχων περιβαλλοντικών ζητημάτων (Dimitriou & Christidou 2011; Cini 

et al., 2012).Τα παιδιά από τη φύση τους έχουν την περιέργεια να εξερευνούν, να παρατηρούν ό,τι τα περιβάλλει, να 

υποβάλλουν ερωτήσεις σε κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Γνωρίζοντας την φυσική περιέργεια των παιδιών 

οργανώθηκαν οι δραστηριότητες σύμφωνα με την πλατφόρμα του έργου  ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Η 

συζήτηση, ο πειραματισμός, η ανταλλαγή, ο καταιγισμός απόψεων, η αμφισβήτηση, η μίμηση, η αφήγηση, η 

δημιουργική έκφραση, η εργασία σε μικρές ομάδες και η συνεργασία μεταξύ μαθητών, κ.ά είναι μερικές από τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να εξασφαλίσουμε την υιοθέτηση συνηθειών υπέρ του περιβάλλοντος. Η 

τεχνολογία βοήθησε στην διεύρυνση των γνώσεων και  προβληματισμών καθώς και στην επικοινωνία με τους 

συνεργάτες του έργου. Έτσι, η μεθοδολογία προώθησε τη δημιουργικότητα, την ανάληψη ευθυνών, την καλλιέργεια 

συνεργασιών, την αξιολόγηση αποτελεσμάτων των εμπλεκόμενων και επέτρεψε την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης 

των μαθητών.  
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Η συγκεκριμένη στρατηγική σύμπραξη περιλαμβάνει έξι νηπιαγωγεία (Ελλάδα, Τουρκία, Σουηδία, Νορβηγία, 

Ισλανδία και Εσθονία) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus αλλά  η ομάδα διευρύνθηκε με την συμμετοχή της  

Λιθουανίας και  της  Ισπανίας στην πλατφόρμα του έργου στο eTwinning. Οι μαθητές προέρχονται από αστικές και 

αγροτικές τοποθεσίες. Επιπλέον, οι ομάδες-στόχοι αποτελούνται από 60 εκπαιδευτικούς, 550 μαθητές, ηλικίας 3-6 

ετών και τους γονείς τους. Η διάρκεια του έργου είναι διετής: 2018-2019 και θα ολοκληρωθεί  το τρέχον σχολικό έτος 

2019-2020.  

Στόχος του έργου ήταν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την χλωρίδα και πανίδα της χώρας τους, να γιορτάσουν  

παγκόσμιες ημέρες που σχετίζονται με το περιβάλλον να γνωρίσουν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η 

υπερθέρμανση του πλανήτη μέσα από πειράματα, ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, τη σημασία που έχει για 

την προστασία του περιβάλλοντος η ανακύκλωση και πώς θα αναστρέψουμε αυτή την πορεία μέσα από την 

καθημερινότητά μας ανακυκλώνοντας υλικά και  κάνοντας κομποστοποίηση. Οργανώθηκαν περίπατοι και εκδρομές 

που έδωσαν βιωματική χροιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντική ήταν η βοήθεια των γονέων στις 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν μέσα κι έξω από το σχολείο. Η μασκότ του έργου ήταν η κουκουβάγια και 

αποτέλεσε σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο λειτούργησε ως κίνητρο στη μάθηση των μαθητών, τράβηξε  

το ενδιαφέρον τους και έκανε το έργο διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό. 

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, ΜΑΣΚΟΤ, 
ΧΛΩΡΙΔΑ) 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς δημιουργήθηκε η γωνιά του έργου σε κάθε σχολείο που συμμετείχε στο πρόγραμμα. 

Οι μαθητές γνώρισαν τις χώρες των εταίρων και τις σημαίες τους (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Χώρες και σημαίες εταίρων 
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Στη συνέχεια, ακολούθησε η γνωριμία με το πρόγραμμα. Οι μαθητές κατέγραψαν τις γνώσεις τους σχετικά με την 

φύση και το περιβάλλον (καταιγισμός ιδεών), ενώ ήρθαν σε επαφή με τη μασκότ του έργου (κουκουβάγια) (Εικόνα 2). 

Η Αγάπη, μας συνόδευε στις δραστηριότητες του προγράμματος, συνομιλούσε με τα παιδιά, έλυνε απορίες τους και 

δημιουργούσε προβληματισμούς. Οι μαθητές συγκέντρωσαν πληροφορίες για τη ζωή της και έκαναν διάφορες 

κατασκευές. 

 

Εικόνα 2: Μασκότ 

Το επόμενο διάστημα, ανακαλύψαμε την χλωρίδα και πανίδα της αυλής του σχολείου μας και επεκταθήκαμε και στο 

φυσικό πλούτο της χώρας μας. Κάθε σχολείο παρουσίασε ένα διάσημο εθνικό φυτό και παρουσίασε τον κύκλο ζωής 

του. Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου ασχολήθηκε με την ελιά και κατά την επεξεργασία της συγκεκριμένης θεματικής 

ενότητας, οι μαθητές επισκέφθηκαν έναν ελαιώνα και παρατηρήσαμε τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου, σε 

ένα παραδοσιακό ελαιοτριβείο (Εικόνα 3) 

 

Εικόνα 3: Δράσεις για τη χλωρίδα 

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΧΝΗ ) 
Το επόμενο τρίμηνο, οι μαθητές ασχολήθηκαν με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. 

Συζήτησαν για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, μέσα από την πραγματοποίηση πειραμάτων (Εικόνα 4). Παράλληλα 

έπαιξαν παιχνίδια και σκέφτηκαν τρόπους για να προστατέψουν το περιβάλλον. Αναζήτησαν σύμβολα που 

σχετίζονται με το περιβάλλον και αποφάσισαν να υιοθετήσουν ένα φυσικό μέρος κοντά στο σχολείο. 
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Εικόνα 4: Πειράματα και σύμβολα 

Επιπλέον, οι μαθητές γνώρισαν υλικά που ανακυκλώνονται  και οι τάξεις εξοπλίστηκαν με κάδους ανακύκλωσης, ενώ 

στην αυλή τοποθετήθηκε ένας κάδος κομποστοποίησης. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί προσκάλεσαν υπεύθυνους του 

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι μίλησαν στους μαθητές για την σημασία της ανακύκλωσης και έπαιξαν 

παιχνίδια. Επιπλέον, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, επαναχρησιμοποιώντας άχρηστα 

υλικά όπως τενεκεδάκια, εφημερίδες, παλιές μπότες, πλαστικά μπουκάλια, χαρτόκουτα κ.ά. (Εικόνα 5). Οι γονείς 

ενεπλάκησαν στις δράσεις συμμετέχοντας σε εργαστήρια κατασκευής αποκριάτικων στολών. Ακολούθως, κάθε 

σχολείο-εταίρος επέλεξε από έναν διάσημο ζωγράφο και παρουσίασαν τη ζωή του. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

αναπαραστήσουν ένα από τα έργα του. Η ελληνική ομάδα επισκέφθηκε μια έκθεση με δημιουργίες ενός τοπικού 

ζωγράφου (Στ. Παπασάββα), τις οποίες δημιούργησε από ανακυκλώσιμα και άχρηστα υλικά. 

 

Εικόνα 5: Κατασκευές από άχρηστα υλικά 

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΦΥΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΩΝ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ) 
Την άνοιξη οι μαθητές ασχολήθηκαν με τα αρωματικά φυτά και τα βότανα. Κάθε σχολείο επέλεξε να παρουσιάσει 

αυτά που ευδοκιμούν στη χώρα του, και έτσι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, 

κάλεσαν έναν γεωπόνο, ο οποίος τους μίλησε για τις ευεργετικές τους ιδιότητες και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους. Οι γονείς συμμετείχαν σε δραστηριότητες μαγειρικής (Εικόνα 6). Ακολούθησαν διάφορα παιχνίδια σχετικά με 
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τη θεματική, ενώ δημιουργήθηκαν και πίνακες αναφοράς. Ως κλείσιμο των δράσεων, κάθε σχολείο δημιούργησε ένα 

κήπο με βότανα και λουλούδια. 

 

Εικόνα 6: Φυτά και βότανα 

Αρκετές ήταν οι δραστηριότητες με την μέλισσα (Beebot) καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Έγιναν 

κατηγοριοποιήσεις, σειριοθετήσεις, χαρτογράφηση των διαδρομών, αναγνώριση σημείων στο χάρτη, παρουσίαση 

θεματικών ενοτήτων και αριθμήσεις.  

Επιπλέον, εορτάστηκαν οι παγκόσμιες ημέρες (Εικόνα 7) που ήταν σχετικές με το περιβάλλον όπως η παγκόσμια 

ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και η παγκόσμια ημέρα των ζώων. Επιλέχθηκε η πρόσκληση ενός εκπροσώπου της WWF, ο 

οποίος ενημέρωσε τους μαθητές για τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και τις ανθρώπινες ενέργειες που 

συντελούν στην εξαφάνισή τους. Επιπρόσθετα, το νηπιαγωγείο επισκέφθηκε το σύλλογο Αρχέλων, υπεύθυνο για την 

προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον τρόπο που 

περιθάλπονται τα συγκεκριμένα ζώα.  
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Εικόνα 7: Παγκόσμιες Ημέρες για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε όλα τα σχολεία των συνεργατών πραγματοποιήθηκε μια ποδηλατοδρομία. 

Συγκεντρώθηκαν ποδήλατα, πατίνια και με τους κανόνες ασφάλειας όλοι οι μαθητές πήραν μέρος. Ύστερα από 

συζητήσεις αντελήφθησαν τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα μέσα συγκοινωνίας και έθεσαν τους 

προβληματισμούς τους για τις ενέργειες της πολιτείας, ώστε να δημιουργηθούν ποδηλατοδρόμοι, οι οποίοι θα τους 

επιτρέπουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους. Η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου επικεντρώθηκε στην 

προστασία των ζώων και στην προώθηση της ανακύκλωσης.   

Οι δράσεις των μελών δημοσιεύτηκαν: στην ιστοσελίδα του έργου http://ecotweet-erasmus.com/, στο Facebook 

https://www.facebook.com/ecotweet, αλλά και στο blog του Νηπιαγωγείου: https://blogs.sch.gr/nipavlon/ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα που αφορούν τις συνεργατικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν  

χρησιμοποιώντας  διάφορα  ψηφιακά  εργαλεία. Επίσης, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν τα παιδιά στην αρχή και το τέλος του έργου. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών και παιδιών ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Υλοποιήθηκαν περισσότερες από 

28 δραστηριότητες και όλοι οι συνεργάτες συμμετείχαν σε αυτές (Πίνακας 1).  

Α/
Α 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ
ΗΤΑ -

ΠΡΟΙΟΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

1 
Σχέδιο 

Προγράμματ
ος 

https://www.facebook.com/ecotweet/videos/363569724237881/ 

2 Συνεργάτες https://drive.google.com/open?id=141gZgAVKjN-SanMHdaqrsqzrg_yT-BQi&usp=sharing 
3 Διάχυση https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page 

4 

Πως 
χρησιμοποιο

ύμε το 
eΤwinning 

https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/584433 

5 Ψηφιακά 
Εργαλεία https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/430316 

6 Τηλεδιάσκεψ
η https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/443309 
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7 Εκπαιδευτικό 
Σύστημα 

https://docs.google.com/presentation/d/18Zy-
LLwURoOalDcKbEmBZ9Pf29N9QRxqgzVbi0n8BA4/edit?usp=sharing 

8 
Διεθνές 

περιβαλλοντι
κό λεξικό 

https://docs.google.com/document/d/1HMJUGR33cxTaXY0vd9VPaYCRHWQINdYe0yj6S3giH14/edit?
usp=sharing 

9 
Παρουσιάστε 

τον εαυτό 
σας 

https://docs.google.com/document/d/1HMJUGR33cxTaXY0vd9VPaYCRHWQINdYe0yj6S3giH14/edit?
usp=sharing 

10 Λογότυπο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSEyVb_HBe1oBWjczQ5hRujth1ai9AqP6WgJwkCIAvVB
cReg/viewform?usp=sf_link 

11 
Γωνιά του 

Προγράμματ
ος 

https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/430313 

12 Το όνομα Εco 
Tweet https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/517746 

13 Η Μασκότ 
μας https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/517625 

14 Διεθνείς 
μέρες https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/517789 

15 
Το 

περιβάλλον 
μας 

https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/517744 

16 Φυτά https://docs.google.com/presentation/d/10Ss9PKcX8_qPjhA7ACAaMQn7QUV5kzlYTsDmrvNf8o8/edi
t?usp=sharing 

17 Ζώα https://docs.google.com/presentation/d/1v3PILbTHzIEfrEqyDge- 

18 Περιβαλλοντι
κά ζητήματα https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/517623 

19 Περιβάλλον 
και Τέχνη https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/443348 

20 Οικολογία https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/517745 
21 Ανακύκλωση https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/443359 

22 Βότανα και 
κήπος https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/443365 

23 Φεστιβάλ 
Ποδηλάτου https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/443368 

24 
Φεστιβάλ 

Ανακύκλωση
ς 

https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/456903 

25 Εβδομάδα 
Κώδικα https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/458241 

26 Αξιολόγηση https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/443369 

27 
Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικ

ών 
https://twinspace.etwinning.net/70624/pages/page/623730 
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28 Αξιολόγηση 
γονέων 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNyciHEyvu9a10widHSCbxoN6Mm2n5kSSjjIER8_-
BZ4231A/viewform?usp=sf_link 

29 Αξιολόγηση https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNyciHEyvu9a10widHSCbxoN6Mm2n5kSSjjIER8_-
BZ4231A/viewform?usp=sf_link 

30 
Τελικο-

Ποιήματα 
παιδιών 

https://docs.google.com/presentation/d/1GgY4MFv7Ubn4nKP1fPkwGivhE4Rft8oxgMtioiprlos/edit?
usp=sharing 

31 Ποιήματα https://docs.google.com/presentation/d/1GgY4MFv7Ubn4nKP1fPkwGivhE4Rft8oxgMtioiprlos/edit?
usp=sharing 

32 
Τελικό-

Περιγραφή 
παιχνιδιών 

https://docs.google.com/presentation/d/1MXdedE7hjBlia-K_PkgQJ-CHlAzlZdkDgIp-
Mozac8g/edit?usp=sharing 

33 

Τελικό 
Περιγραφή 

Συνταγών με 
βότανα 

https://docs.google.com/presentation/d/1dNj6eEvFX27HmW1L-41YUPwfx-
noH4ht4395OG8aFxw/edit?usp=sharing 

34 
Τελικό-

Φημισμένοι 
ζωγράφοι 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZNgp8gA8tUapHYjV8XUA8lW9oR5ERk2aAho7G1cJqcs/edi
t?usp=sharing 

35 

Τελικό 
Περιβαλλοντι

κά 
Πειράματα 

https://docs.google.com/presentation/d/18Ak6NLJPa8ivKDpJtDMwR3VPDaMYAmCLLIcDHSDVhbk/e
dit?usp=sharing 

36 Τελικό -
Ιστορία 

https://docs.google.com/presentation/d/1M_SUwvbgikIzNItlOIHT4PRFuZfp9WL88Ngx-
6TXnnE/edit?usp=sharing 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα 

Όπως διαπιστώνεται από την ανωτέρω περιγραφή του έργου οι μικροί μαθητές και οι εκπαιδευτικοί  αγκάλιασαν το 

έργο με περίσσιο ενθουσιασμό και μεράκι. Κάθε μέρα ήταν δημιουργική , ημέρα συζήτησης και προβληματισμού. Η 

δόμηση του έργου περιείχε πολλά πεδία που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος , και ολοκληρώθηκε αυτή 

τη σχολική χρονιά καλύπτοντας όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές 

βρέθηκαν κοντά στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, για να τα εξερευνήσουν και προωθήθηκε η  οικολογική 

ισορροπία μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων για την περιβαλλοντική ευημερία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

φορείς θα επωφεληθούν από τις ποικίλες ευκαιρίες, ώστε να αυξήσουν το ενδιαφέρον και να προάγουν την 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, υιοθετώντας οικολογική στάση και προσφέροντας εναλλακτικές και πρακτικές 

λύσεις. Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή των γονέων και  της τοπικής κοινότητας, στήριξαν αποτελεσματικά τις 

προσπάθειές μας. Ελπίζουμε ότι και το επόμενο σχολικό έτος θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας, 

αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκά έργα και θα συντελέσουμε στην αναμόρφωση του οράματος της σχολικής πολιτικής 

για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ρομποτική υποστήριξε  τις δράσεις των 
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εμπλεκόμενων για τη δημιουργία υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Ως αποτέλεσμα ήταν το άνοιγμα των σχολείων 

σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το “European New Generation ”, εντάσσεται στις στρατηγικές σύμπραξης μεταξύ σχολείων (KA229) του Erasmus+ και 

αποτελεί ένα κοινό σχέδιο δράσης, με διετή διάρκεια 2018-2020, μεταξύ 6 νηπιαγωγείων από την Ελλάδα, την 

Τουρκία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κροατία και τη Φιλανδία. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην προαγωγή 

των μαθηματικών, μέσα από τη βιωματική μάθηση. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα συνεργατικό έργο στο 

eTwinning με στόχο την διάδοση του σχεδίου, αλλά και τον εμπλουτισμό του. Ο αριθμός των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυξήθηκε, περιλαμβάνοντας σχολεία από τη Σλοβενία, την Σλοβακία, την Ισπανία, την 

Τουρκία και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές προσχολικής ηλικίας ήρθαν σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, 

δημιούργησαν τα δικά τους μαθηματικά παιχνίδια, πραγματοποίησαν πειράματα και γνώρισαν διάσημους 

μαθηματικούς. Η συγκεκριμένη θετική επιστήμη είναι εύκολο να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς 

οποιαδήποτε δραστηριότητα στο νηπιαγωγείο μπορεί να αναπτυχθεί με μαθηματικό τρόπο. Παράλληλα, 

χρησιμοποιήθηκε και το ρομποτάκι “Beebot”, σε μια προσπάθεια να κάνει ελκυστικότερη την κωδικοποίηση και 

αποκωδικοποίηση διαδρομών. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές απέκτησαν ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, ενώ 

ενισχύθηκε και η συμμετοχή των κοριτσιών σε μαθηματικές δράσεις, καθώς οι θετικές επιστήμες αποτελούν ένα 

κλάδο ανδροκρατούμενο. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθηματικά, επιστήμες, ρομποτική, eTwinning, Erasmus+. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στη σημερινή εποχή, τα Μαθηματικά αποτελούν μια επιστήμη που έχει εξελιχθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα 

αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα γνωστικά αντικείμενα (Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2007). Ο φόβος και το άγχος 

που περιβάλλουν τη συγκεκριμένη επιστήμη είναι έντονα ακόμα και στην προσχολική ηλικία. Οι δυσκολίες που 
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συναντούν οι μικροί μαθητές επικεντρώνονται στη δυσκολία κατανόησης μαθηματικών εννοιών (Jordan et al., 2009; 

Σκουμπουρδή, 2015). Από την άλλη πλευρά, το νηπιαγωγείο αποτελεί το καταλληλότερο περιβάλλον, για να 

αναδυθεί το διασκεδαστικό πρόσωπο της συγκεκριμένης επιστήμης, προσδίδοντας στις δράσεις παιγνιώδη 

χαρακτήρα (Τζεκάκη, 2014). Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν, 

να ανακαλύψουν, να εμπλακούν με μαθηματικές έννοιες, να αναγνωρίσουν τις σχέσεις αιτίας-αιτιατού, να 

πειραματιστούν κ.ά. μέσα από την ενεργητική εμπλοκή τους (Σκουμπουρδή, 2010; Τζεκάκη, 2014). 

Στη σύγχρονη εποχή, η τεχνολογική εξέλιξη έχει ασκήσει επιρροή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και ιδιαίτερα 

τον εκπαιδευτικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η ταχεία ανάπτυξη των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών), έχει επηρεάσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνιών (Buabeng-Andoh, 2012), 

οδηγώντας στην ανανέωσή των εκπαιδευτικών συστημάτων (Papadakis, 2016). Έτσι, οι ΤΠΕ έχουν αποκτήσει 

σημαντικό ρόλο στην βελτίωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις έχουν επενδύσει 

σημαντικά στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και στη δικτύωση των οργανισμών (Papanastasiou & Angeli, 2008).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιώντας τις αλλαγές αυτές, επαναπροσδιόρισε τους στόχους της εκπαίδευσης, με 

σκοπό την προώθηση της καινοτομίας (Ellison, 2009). Έτσι, το 2005 δημιουργήθηκε το eTwinning το οποίο αποτελεί 

μια εκπαιδευτική κοινότητα, σχολείων της Ευρώπης. Βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης δράσης ήταν η δικτύωση των 

σχολείων, μέσα από την προώθηση των σχολικών αδελφοποιήσεων (Vuorikari et al., 2011) και η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών (Papadakis, 2016). Τα ψηφιακά εργαλεία web 2.00, χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη των δράσεων 

(Paily, 2013) διευκολύνοντας την επικοινωνία και μηδενίζοντας τις αποστάσεις. Έτσι, το περιβάλλον που 

δημιουργήθηκε για τη συνεργασία των σχολείων, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των χρηστών (Kalogiannakis & 

Papadakis, 2008). Ως αποτέλεσμα ήρθε η αύξηση των εγγεγραμμένων σχολείων στην πλατφόρμα, από όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) (Papadakis, 2016).  

Στην Ελλάδα, η προσχολική ηλικία αποτελεί το πρώτο βήμα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία προσφέρει στα 

παιδιά την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους και να αναπτυχθούν νοητικά, συναισθηματικά, 

συμπεριφορικά και κοινωνικά (ΔΕΠΠΣ, 2003). Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (2003), περιλαμβάνει τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στο εξής ΑΠΣ), τα οποία οργανώνονται σε 

μεγάλα γνωστικά πεδία, όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, το Περιβάλλον, η Δημιουργία και Έκφραση, η 

Πληροφορική και η Φυσική Αγωγή. Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικές αλλαγές στη χώρα μας, έχουν οδηγήσει στην 

ενσωμάτωση των τεχνολογικών επιτευγμάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία 

(Ματσαγγούρας, 1998). Οι μαθητές μέσα από την ενασχόλησή τους με την τεχνολογία καταφέρνουν να αναπτύξουν 
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ανώτερες νοητικές λειτουργίες και επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες τους βοηθούν να κατανοήσουν το 

περιβάλλον (Τζιμογιάννης, 2002; Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 2015).   

Η STEM (Science Technology Engineering & Mathematics) Εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη ρομποτική  ενισχύουν την 

ανάπτυξη γνωστικο-κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασία, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συγκρούσεων, 

ενσυναίσθηση κ.ά.) στους μαθητές από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο. Ως εκ τούτου, οι νηπιαγωγοί με την επιλογή 

των κατάλληλων εργαλείων, σχεδιάζουν και οργανώνουν ελκυστικές δραστηριότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις 

ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού (Ατματζίδου & Δημητριάδης, 2016). 

Ο τομέας των Μαθηματικών αποτελεί μέρος της STEM Εκπαίδευσης, καθώς η συγκεκριμένη επιστήμη είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο Νηπιαγωγείο, τα Μαθηματικά βοηθούν τους μαθητές 

να κατανοήσουν αριθμητικές έννοιες, να κάνουν αριθμήσεις, να δημιουργήσουν κατηγορίες με τη χρήση 

συγκεκριμένων κριτηρίων, να προβούν σε σειριοθετήσεις και ταξινομήσεις, να πειραματιστούν με διάφορα είδη 

μέτρησης, να κάνουν αντιστοιχίσεις, να αναγνωρίσουν τα σχήματα, να συνεχίσουν μοτίβα κ.ά. (ΔΕΠΠΣ, 2003; 

Κουτσουβάνου, 2006). Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παραπάνω δράσεων είναι 

απαραίτητο να εμπλακούν ενεργά στις μαθηματικές δραστηριότητες (Σκουμπουρδή, 2010; Τζεκάκη, 2014; 

Σαπλαμίδου & Σάλτα, 2015). Για να μπορέσουν οι μικροί μαθητές, να μειώσουν το φόβο και το άγχος που συνδέονται 

με το πεδίο των Μαθηματικών (Jordan et al., 2009; Σκουμπουρδή, 2015)  πρέπει οι δράσεις να βασίζονται στη 

συνεργατική μάθηση και να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα (Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2007; Τζεκάκη, 2014). 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η προώθηση των Μαθηματικών μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώξαμε την καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από την: 

• σύνδεση των Μαθηματικών με τη Μουσική (ρυθμός, ήχοι), τη Φύση και την Τέχνη 

• κατασκευή μουσικών οργάνων χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά 

• κατασκευή παιχνιδιών από άχρηστα υλικά 

• τον πειραματισμό 

• την αναγνώριση αριθμών και τη σύνδεσή τους με ποσότητες 

• την γνωριμία με τα σχήματα και την ανίχνευσή τους στο περιβάλλον 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να προσεγγίσουμε μαθηματικές έννοιες, βασίζεται στην ενεργητική και 

συνεργατική μάθηση, υιοθετώντας μια ολιστική μαθησιακή προσέγγιση, προωθώντας την κατανόηση, την σκέψη, τη 

συσχέτιση και στοχεύοντας στη χρήση της γνώσης που αποκτήθηκε, σε ρεαλιστικές περιστάσεις. Οι μαθητές θα 

επωφεληθούν στη μελλοντική τους ζωή, με την ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό, οι επενδύσεις 

στην προσχολική εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί μια επένδυση για το μελλοντικό εργατικό 

δυναμικό και την οικονομία κάθε χώρας. Αυτή η συνεργασία, βασιζόμενη στην εμπειρία, την ανταλλαγή και τη 

μεταφορά πληροφοριών συμβάλλει στη θεσμική και κοινωνική ανάπτυξη. Έτσι, βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν 

πρωτοβουλία και να αυξήσουν τα κίνητρα μάθησης. Επιπλέον, οι δράσεις που έλαβαν χώρα ήταν σύμφωνες με τις 

αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), σύμφωνα 

με το οποίο κύριος στόχος της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (σωματική, 

συναισθηματική, νοητική και κοινωνική), μέσα από την οργάνωση δραστηριοτήτων που προωθούν τη συνεργασία 

και εμπλουτίζουν την εμπειρία των παιδιών.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Στο έργο αυτό συμμετέχουν νηπιαγωγεία της Ευρώπης (Τουρκία, Ελλάδα, Δανία, Ιρλανδία, Φιλανδία, Τσεχία, 

Πορτογαλία, Πολωνία, Ισπανία, Λιθουανία, Σλοβακία και Κροατία), ενώ οι ομάδες-στόχοι αποτελούνται από 600 

μαθητές και 35 εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα αυτό έχει διάρκεια  1χρόνο (2018-2019) και προάγει την αγάπη για τα 

μαθηματικά, μέσα από την ένταξή τους στη σχολική πραγματικότητα. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 

περιλαμβάνουν τη χρήση των μαθηματικών για τη δημιουργία παιχνιδιών, για την καλλιτεχνική έκφραση των 

μαθητών, για τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, τα οποία προκύπτουν μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις της 

καθημερινότητάς τους. Ως αποτέλεσμα των δράσεων ήταν η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και σκέψης.  

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των εταίρων, προσεγγίζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο τα μαθηματικά στην 

προσχολική ηλικία. Για το λόγο αυτό, κοινός στόχος αποτελεί η προαγωγή των μαθηματικών μέσα από ένα 

παιγνιώδη τρόπο, ο οποίος προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να 

δημιουργήσουμε πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην προσχολική εκπαίδευση, συνδυάζοντας 

πρακτικά και θεωρητικά μοντέλα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων, μέσω της ανταλλαγής 

συνεργατικών και καινοτόμων πρακτικών. Οι δραστηριότητες που δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς 

στοχεύουν στην ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στον κλάδο και στην ενίσχυση της επιτυχίας των μαθητών, 

μέσα από τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Έτσι οι μαθητές θα είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τους αριθμούς, να 
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απαριθμούν, να κάνουν μαθηματικές πράξεις, να αναγνωρίζουν σχήματα, να πειραματίζονται κλπ. Παράλληλα, η 

δυνατότητα των γονέων να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων στην πρώιμη 

παιδική ηλικία, θα αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στην εξέλιξη του προγράμματος. 

Για την προώθηση των δράσεων πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και εκθέσεις των κατασκευών, καθώς και 

ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΑ) 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς όλα τα σχολεία χρησιμοποιώντας διάφορα web tools όπως sway, κολλάζ, video, 

έκαναν παρουσίαση της τάξης, της περιοχής και της χώρας τους, έτσι οι μαθητές μέσα από αυτό το υλικό και με τη 

χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών χαρτών  (google earth) απέκτησαν μια εικόνα για τους συνεργάτες του έργου και 

τον τόπο τους. Στο επόμενο στάδιο  τα σχολεία δημιούργησαν τη γωνιά του προγράμματος και οι φωτογραφίες από 

τις γωνιές εκτέθηκαν στο ψηφιακό εργαλείο Padlet. Οι γωνιές αυτές αποτέλεσαν για όλους τους συνεργάτες το 

κέντρο σχεδιασμού και παρουσίασης των δράσεων. Το λογότυπο του έργου επιλέχτηκε μέσα από ανοιχτή 

ψηφοφορία (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί κτλ.). Αρχικά όλες οι προτάσεις αναρτήθηκαν σε ψηφιακό τοίχο (Εικόνα 

1) και η ψηφοφορία έγινε με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου Google Docs.  

 

Εικόνα 1: Προτεινόμενα λογότυπα 

Καθώς το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην προαγωγή των μαθηματικών μέσα από τη βιωματική μάθηση,  οι 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν διαμορφώθηκαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον ώστε να αναδυθεί το διασκεδαστικό 

πρόσωπο των μαθηματικών μέσα από το παιχνίδι. Το ταξίδι στον κόσμο των μαθηματικών ξεκίνησε με τους 

αριθμούς:  οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους έπαιξαν και δημιούργησαν παιχνίδια με τους αριθμούς 

(Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Δραστηριότητες με τους αριθμούς 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τα σχήματα στερεά και επίπεδα γνωρίσαμε τις ιδιότητές τους, ανακαλύψαμε αυτά τα 

σχήματα γύρω μας  και τέλος κατασκευάσαμε αστείες φατσούλες (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Δημιουργία επίπεδων και στερεών σχημάτων 

Οι διάσημοι μαθηματικοί και το έργο τους αποτέλεσαν μια σημαντική ενότητα του προγράμματος και ταυτόχρονα 

μια πρόκληση να κατανοήσουν οι μαθητές θεωρήματα η κάποιες μαθηματικές αρχές με βιωματικό και παιγνιώδη 

τρόπο (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Το θεώρημα και το δέντρο του Πυθαγόρα 
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Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ) 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, είναι γνωστή η σύνδεση που έχει η μουσική με τα μαθηματικά και πως  η 

γνώση αυτή θεμελιώθηκε πολλούς αιώνες πριν, από τον Πυθαγόρα, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση μουσικής 

και αριθμών. Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος του νηπιαγωγείου οπότε δίνονταν 

πολλές ευκαιρίες στους μαθητές να τραγουδήσουν, να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους σαν μουσικό όργανο, να 

αναπαράγουν ρυθμικά μοτίβα κτλ. Ο κόσμος των ζώων αποτελεί το καλύτερο υλικό για τη επεξεργασία ποικίλων 

μαθηματικών σχέσεων. Δημιουργήθηκαν πολλές κατασκευές, χειροτεχνίες, παιχνίδια αλλά και on line παιχνίδια με 

θέμα τα ζώα (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Μαθηματικά και ζώα 

Επίσης, οι μαθητές γνώρισαν και έπαιξαν παραδοσιακά μαθηματικά παιχνίδια, τα οποία αντάλλαξαν μεταξύ τους 

όλοι οι συνεργάτες και με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να παίξουν πολλά παιχνίδια από διαφορετικές 

χώρες. Τα παιχνίδια που κατασκευάστηκαν από όλες τις παραπάνω δράσεις τοποθετήθηκαν σε μια γωνιά στην τάξη 

και οι μαθητές είχαν καθημερινά πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια. Επίσης δημιουργήθηκαν κουτιά μαθηματικών που 

περιείχαν ένα βιβλίο με μαθηματικό περιεχόμενο, πολλά παιχνίδια και άχρηστα υλικά για να μπορούν οι μαθητές να 

κάνουν ταξινομήσεις, σειριοθετήσεις, ομαδοποιήσεις κτλ. Τα οποία τα δανείζονταν για συγκεκριμένο χρόνο, στο 

σπίτι τους. 

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ) 
Σε αυτό το διάστημα, οργανώθηκαν επισκέψεις σε δυο μουσεία: επισκεφτήκαμε το μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα 

όπου παρακολουθήσαν οι μαθητές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τα σχήματα και τη σκιά τους και κατόπιν 

ξεναγηθήκαμε στις αίθουσες του μουσείου και γνωρίσαμε κατασκευές από την αρχαία Ελλάδα και την τεχνολογία 

που χρησιμοποιούσαν. Το δεύτερο μουσείο που επισκεφτήκαμε ήταν το αρχαιολογικό μουσείο της Ερέτριας, όπου 

ανακαλύψαμε σχήματα, μεγέθη κτλ. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε περιπάτους και οι μαθητές  να 

ανακαλύψουν τα μαθηματικά στη φύση: σχήματα, ποσότητες, σειροθέτηση (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7: Φύση και Μαθηματικά 

Αξιοποιήθηκαν όλες οι γιορτές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε σχέση με τα μαθηματικά. Έτσι μέσα από τη 

χαρά της καλλιτεχνικής  δημιουργίας  και της μαγειρικής ήρθαν σε επαφή με τα σχήματα, με ποσότητες, με χρώματα 

αριθμούς, κτλ. (Εικόνα 8). 

  

Εικόνα 8: Μαγειρεύοντας με σχήματα/καλλιτεχνικές δημιουργίες με σχήματα 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Τον τελευταίο μήνα των δράσεων πραγματοποιήθηκε έκθεση με φωτογραφικό υλικό, κατασκευές και παιχνίδια που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές και 

εκπαιδευτικοί) είχαν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δράσεις τους επισημαίνοντας δυνατά και αδύνατα σημεία 

στην πορεία της υλοποίησης. Παράλληλα δημιουργήθηκε κι ένα πλήρες ψηφιακό αλφαβητικό λεξικό, με βασικές 

μαθηματικές έννοιες  όπου κάθε σχολείο συμπλήρωσε στη γλώσσα του τον αντίστοιχο όρο.  

Ένα επιπλέον εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το ρομποτάκι “Beebot”, σε μια προσπάθεια να προσελκυσθεί 

ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς είναι γνωστό το ενδιαφέρον τους για αυτά. Οι μαθητές 

εκφράστηκαν, πειραματίστηκαν, συνεργάστηκαν, εισήχθησαν στο STEΑM, ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας. Η χρήση του Beebot οδήγησε στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων τα οποία απαιτούν μοντελοποίηση, 

την  κατανόηση και χρήση των αλγορίθμων με παιγνιώδη τρόπο. Εκτός  από τις δράσεις με τους μαθητές, οι 
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συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με τη χρήση του εργαλείου docs google presentation, παρουσίασαν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για τα μαθηματικά που εφαρμόζεται σε κάθε χώρα, ώστε να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να αναρτούν σε ένα κοινό ψηφιακό τοίχο, τα 

web tools  που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος με σχόλια ως προς τη χρήση, το οποίο 

αποτέλεσε πολύ καλή συνεργατική τακτική. 

Οι δράσεις των μελών δημοσιεύτηκαν: στην ιστοσελίδα του έργου https://europeannewgenerat.wixsite.com/maths, 

στο Facebook https://www.facebook.com/EuropeanNewGeneration/. αλλά και στο blog του Νηπιαγωγείου: 

https://blogs.sch.gr/nipavlon/ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια αποτελέσματα κοινών δράσεων τα οποία υλοποιήθηκαν με την αξιοποίηση των 

κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων (Πίνακας 1). 

Α/
Α 

Δραστηριότητ
α- προϊόν Σύνδεσμος 

1 

International 

mathematics 

curicullum 

https://docs.google.com/presentation/d/1dMc2GXaWwmKN9oUJbs5__ZMNUZDQRuxc0CVq0LxTrPU/edit?usp

=sharing 

2 Λεξικό https://docs.google.com/document/d/1xyNsXM8raYUx4L3Oo6D_FzIAuYsVsxfi0Warg5jL2sQ/edit 

3 
Ψηφιακά 

εργαλεία 
https://padlet.com/Nalan/isgjv3fosu5m 

4 Project corners https://padlet.com/nalanuysal3535/yq1yebhtiitr 

5 
Προτεινόμενα 

logo 
https://padlet.com/Nalan/7o9l9lps81wf 

6 
Διαγωνισμός 

για το logo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccUODOF__Bw_jRX6ZONBL-

TYlnElBsQ4Zboi0G6duQUt742w/closedform 

7 
Διάσημοι 

μαθηματικοί 

https://docs.google.com/presentation/d/1QN6UzjvTlM08cakHfFKASTnFaVZrgQuUstpBKXoi6Ts/edit?usp=shari

ng 
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8 
Μαθηματικά 

παιχνίδια 

https://docs.google.com/presentation/d/1epgGKlRLyjT4fp49rWCvUfECtNS4UZNTfaR4YOyNQIs/edit?usp=shari

ng 

9 Science Library 
https://docs.google.com/presentation/d/16aBDOe65YYrc8dSDzWDp0NmlWsQbgOiSmPyIiUaEFKg/edit?usp=sh

aring 

10 
Parents 

evaluation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesS2zcsWBoE78dOjHfAse1hz6sarmAYTw_sg3oZSEglbJ56A/viewf

orm 

11 
Teachers 

evaluation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ecD1QXPALtHUiiCMyInahN1xVirgNBFRWDS2smj6VHbqHA/vie

wform 

12 
Students  

evaluation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe16cnW8ZRaEfZQ2NTdOJc4Oqbxg1zu_FolIzOs8TNCyqTFtA/viewf

orm 

13 
Αποτελέσματα 

αξιολόγησης 
https://en.calameo.com/read/0044592404916d3b9b61e?page=1 

14 
Βίντεο με 

τραγούδια 
https://padlet.com/Nalan/uwguztjvpj7v 

15 

On line 

παιχνιδι με 

θέμα τα ζώα 

https://learningapps.org/watch?v=pzj53nr9c19 

https://learningapps.org/watch?v=p7bmbibb319 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα 

Επίσης, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί, οι 

γονείς και οι μαθητές. Συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς διαπιστώνεται ότι οι 

ΤΠΕ βοήθησαν το 93,8% των ερωτηθέντων στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα 

αναπτύξουν και άλλο τις εκπαιδευτικές δεξιότητες και ικανότητες με βάση τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το 

συγκεκριμένο έργο.  

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς: Στο ερώτημα αν το έργο 

κάνει το σχολικό πλαίσιο πιο καινοτόμο και εξωστρεφές το 86,5% απάντησαν ότι συμφωνούν πολύ και το 12,8% ότι 

συμφωνούν. Επίσης στην ερώτηση αν τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να επεκτείνουν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους, το 85,6% απάντησαν ότι συμφωνούν πολύ, και το 13,8% ότι συμφωνούν. Στο ερωτηματολόγιο 

που συμπλήρωσαν οι μαθητές, υπήρχε μια ερώτηση: «πώς αισθάνεστε με την ολοκλήρωση του έργου, όπου το 

94,3%, απάντησαν: “χαρούμενοι”. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδιών ήταν εμφανής σε όλη 
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τη διάρκεια του προγράμματος. Έγιναν πολλές τηλεδιασκέψεις μεταξύ των σχολείων, μέσα  από τις οποίες έγινε 

καλύτερη και πιο αποδοτική η εργασία των μελών της ομάδας. 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των εταίρων, προσεγγίζουν με πολύ διαφορετικό τρόπο τα μαθηματικά στην 

προσχολική ηλικία. Για το λόγο αυτό, κοινός στόχος αποτελεί η προαγωγή των μαθηματικών μέσα από ένα 

παιγνιώδη τρόπο, ο οποίος προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών. Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν να 

δημιουργήσουμε πρακτικές γνώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην προσχολική εκπαίδευση, συνδυάζοντας 

πρακτικά και θεωρητικά μοντέλα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων, μέσω της ανταλλαγής 

συνεργατικών και καινοτόμων πρακτικών. Οι δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς είχαν 

στόχο την ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στον κλάδο και στην ενίσχυση της επιτυχίας των μαθητών, μέσα 

από τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης. Έτσι, οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς, να απαριθμούν, να 

κάνουν μαθηματικές πράξεις, να αναγνωρίζουν σχήματα, να πειραματίζονται κλπ. Η οργάνωση περιπάτων και 

εκδρομών έδωσαν βιωματική χροιά στην εκπαιδευτική διαδικασία, επίσης η εργασία σε ομάδες βοήθησε τα παιδιά 

να συνεργαστούν για ένα κοινό στόχο. Παράλληλα, η δυνατότητα των γονέων να κατανοούν τη σημασία της 

ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία,  αποτέλεσε σημαντικό σύμμαχο στην εξέλιξη 

του προγράμματος. Ο αντίκτυπος του προγράμματος ήταν μεγάλος, όπως φαίνεται από τα σχετικά ερωτηματολόγια 

που δόθηκαν στα πλαίσια αξιολόγησής του.  Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η δημιουργία 

προεκτάσεων του προγράμματος, καθώς οι εκπαιδευτικοί προγραμματίζουν να εντάξουν σε μόνιμη βάση δράσεις 

και πρακτικές που γνώρισαν μέσα από το πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα διάφορα μαθηματικά παιχνίδια. 

Εν ολίγοις, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμβάλει στη εξέλιξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

2020, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς, για ένα καλύτερο μέλλον. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα προκαλέσει αλλαγές στο κλίμα της τάξης, θα αυξήσει το κίνητρό 

τους και θα έχει σημαντική επίδραση στη εκπαιδευτική διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, θα οδηγήσει τους μαθητές 

να δημιουργήσουν μια θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και θα κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία διασκέδαση, 

συνδέοντάς τη με την πραγματική ζωή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες δράσεις 

καταρρίπτοντας στερεότυπα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας στους κλάδους των θετικών επιστημών. Το 

πρόγραμμα αυτό υποστήριξε την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, έδωσε τη 

δυνατότητα στους γονείς να εμπλακούν ενεργά στις δράσεις του και βελτίωσε τις σχέσεις των εκπαιδευτικών τόσο 

μεταξύ τους, όσο και με την τοπική κοινωνία. Ο ρόλος του νηπιαγωγείου ενισχύθηκε και πλέον τα σχολεία που 

συμμετείχαν, έχουν τη δυνατότητα να διαδώσουν τον αντίκτυπο του συγκεκριμένου προγράμματος, προκειμένου να 

αποτελέσουν βάση για νέες συνεργασίες. Το έργο μια και αποτελεί προϊόν διάχυσης  του ομότιτλου έργου Erasmus  
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συνεχίζεται  και το τρέχον σχολικό έτος με τίτλο: “European New Generation 2” που σημαίνει ότι  οι εμπλεκόμενοι 

φορείς (εκπαιδευτικοί, μαθητές ) θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν και με άλλες ενότητες που αφορούν τα 

μαθηματικά, όπως πλευρίωση, κηπουρική και μαθηματικά και θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για 

εμπέδωση των  γνώσεων που έχουν αποκομίσει μέχρι τώρα οι μαθητές. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το σχέδιο με τίτλο “Happy School through SEL” (Social and Emotional Learning), κατατέθηκε από το Νηπιαγωγείο 

Αυλωναρίου της Εύβοιας, στο πλαίσιο της Μαθησιακής Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) του 

Erasmus+, με διάρκεια ενός έτους 2018-2019. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, με κεντρικό θέμα τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη και τη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Οι νηπιαγωγοί μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

σεμινάρια απέκτησαν νέες γνώσεις και χρησιμοποίησαν συγκεκριμένες τεχνικές σε εργαστήρια που καθοδηγούνταν 

από το φορέα διοργάνωσης. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων ήταν η ευχέρεια αξιοποίησης ρεαλιστικών συνθηκών 

της σχολικής καθημερινότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές στην απόκτηση ατομικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν και ανέδειξαν δυνατά σημεία της προσωπικότητάς τους μέσα 

από παιχνίδια ρόλων, εστιάζοντας στην οικοδόμηση  γνήσιων σχέσεων μεταξύ των μελών της παιδαγωγικής ομάδας. 

Οι νηπιαγωγοί στην προσπάθειά τους να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης, δημιούργησαν ένα 

ομότιτλο συνεργατικό έργο στο eTwinning, με στόχο την μεγιστοποίηση του αντίκτυπου. Σε αυτό συμμετείχαν σχολεία 

από την Ισπανία, την Τουρκία, την Εσθονία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, τα οποία ακολουθούσαν ένα κοινό μηνιαίο 

πλάνο. Οι δραστηριότητες βασίστηκαν στην αναγνώριση και αυτορρύθμιση των συναισθημάτων, στην επίλυση 

προβλημάτων και στη διαχείριση συγκρούσεων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν δυο μασκότ ως εμψυχωτές των δράσεων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συναισθηματική Νοημοσύνη, eTwinning, Erasmus+. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (στο εξής ΣΝ) αποτελεί μια έννοια που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική 

κοινότητα στην πάροδο των χρόνων. Πολλοί και διαφορετικοί είναι οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για αυτή, 

επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τις δοκιμασίες για τη μέτρησή της. Η ΣΝ αποτελεί την ικανότητα των ατόμων να 

αναγνωρίζουν και να αυτορρυθμίζουν τα συναισθήματά τους, να καταδεικνύουν διαφορετικές συναισθηματικές 

καταστάσεις, να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να 

δράσουν (Bar-On, 2000).  

Το σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε εποχής. Στη σύγχρονη εποχή, 

σκοπός της εκπαίδευσης είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών, αλλά και η καλλιέργεια των ατομικών τους 

δεξιοτήτων, με κύριο στόχο την προετοιμασία τους για τον επαγγελματικό κόσμο (Papadakis, 2016). Παράλληλα, η 

παγκοσμιοποίηση και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά στην ανανέωση των αναλυτικών 

προγραμμάτων της εκπαίδευσης, προάγοντας την ενεργητική μάθηση και την αξιοποίηση ρεαλιστικών καταστάσεων 

της σχολικής ζωής (Ματσαγγούρας, 1998; Papadakis, 2016).  

Οι θεωρητικές ιδέες που αναπτύχθηκαν γύρω από τη ΣΝ ανέδειξαν ότι αρχικά οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην 

αμφίδρομη σχέση επιρροής μεταξύ των συναισθημάτων και της σκέψης (Matthews et al., 2002). Έπειτα, τη σύνδεσαν 

με νοητικές λειτουργίες, οι οποίες περιλάμβαναν κίνητρα, συναισθήματα, γνώση και συνείδηση. Συμπέραναν ότι 

κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί το συνδυασμό αυτών των τεσσάρων κατηγοριών προκειμένου να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του, να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του και να μάθει μέσα από την επίλυση νέων καταστάσεων. Έτσι, τα 

άτομα αντιλαμβάνονται, εκτιμούν, κατανοούν, αφομοιώνουν τα συναισθήματά τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες 

ρύθμισης και ελέγχου, μέσα από την εμπειρία, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις (Mayer et al., 

2011). 

Η ΣΝ έχει συνδεθεί με πολλούς τομείς της καθημερινότητας των ανθρώπων, όπως η εκπαίδευση, η ψυχική υγεία, η 

εργασία, η ικανοποίηση, η ευημερία, κλπ. (Salovey & Mayer, 1990; Bar-on, 1997; Ciarrochi et al., 2001; Fernandez-

Berrocal et al., 2006; Schutte et al., 2011) Η σύνδεση αυτή, έχει αποτελέσει πόλο έλξης των σύγχρονων ερευνών, οι 

οποίες προσπαθούν να καταδείξουν τη σχέση της ΣΝ με παράγοντες επικινδυνότητας, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η 

μοναχικότητα, το πένθος, εξετάζοντας παράλληλα και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα άτομα προκειμένου να 

τους αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, με στόχο την προσωπική ευημερία (Pau & Croucher, 2003). 
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Το ελληνικό σχολείο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας, εστιάζοντας στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Ματσαγγούρας, 1998). Επιπρόσθετα, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 

αλλάξει το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, οι οποίες έχουν ανανεώσει την εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσα από την χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών), μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τους 

μαθητές (Papadakis, 2016). Ανώτερες νοητικές λειτουργίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όπως: η συνεργασία, η 

επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση συγκρούσεων, η υπευθυνότητα, η προσαρμοστικότητα, η ενσυναίσθηση, κ.ά. 

καθώς βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να κατανοήσουν τον κόσμο που 

τους περιβάλλει (Τζιμογιάννης, 2002; Κυριακώδη & Τζιμογιάννης, 2015). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής ΕΕ) αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση στον 

εργασιακό χώρο και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα (ραγδαία αύξηση και έκρηξη των γνώσεων, 

εύκολη πρόσβαση πληροφοριών, διευκόλυνση επικοινωνίας κλπ.) επαναπροσδιόρισε τους στόχους της εκπαίδευσης 

προωθώντας την καινοτομία (Ellison, 2009). Ως αποτέλεσμα η δημιουργία του eTwinning, το οποίο αποτελεί μια 

κοινότητα σχολείων στην Ευρώπης, με αφετηρία το 2005. Οι στόχοι της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 

ήταν η διευκόλυνση της επικοινωνίας και η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων (Vuorikari et 

al., 2011; Papadakis, 2016). Τα βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία τεχνολογίας web 2.00, υποστηρίζουν αυτή την 

προσπάθεια (ανταλλαγή ιδεών, δημιουργία συνεργατικών τοίχων, χρήση πολυμέσων κλπ.), εκμηδενίζοντας 

ταυτόχρονα τις αποστάσεις (Paily, 2013). Το συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας (Kalogiannakis & Papadakis, 2008; 

Moyle, 2010), προσελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών μετατρέποντας τη μάθηση σε μια ενεργή διαδικασία (Woo & 

Reeves, 2007). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα σχολεία αποτελούν ένα σημαντικό πλαίσιο, μετά την οικογένεια, για την 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης 

(SEL), προσπαθούν να δημιουργήσουν κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθούν ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, 

μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση των μαθητών (Jones & Bouffard, 2012). Οι ανασκοπήσεις της 

βιβλιογραφίας και οι μετα-αναλύσεις των συγκεκριμένων προγραμμάτων αναδεικνύουν ότι έχουν θετικά 

ακαδημαϊκά, κοινωνικά, συμπεριφορικά και συναισθηματικά αποτελέσματα στα παιδιά (Durlak et al., 2011; Jones & 

Bouffard, 2012). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, υψηλή προσαρμοστικότητα, 

δείχνουν αποδοχή στο διαφορετικό, έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων, μπορούν 

να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης και να δείχνουν 

ενσυναίσθηση (Embry & Biglan, 2008; Jones et al., 2008). Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα προγράμματα αυτά 

μειώνουν την εμφάνιση προβληματικών συμπεριφορών (Thornton et al., 2000; Wilson, Lipsey, & Derzon, 2003). 
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Στην προσχολική ηλικία η διδασκαλία των συγκεκριμένων δεξιοτήτων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ανάπτυξη 

των παιδιών, θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη στρατηγικών στο μέλλον (Denham et al., 2011). 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας 

των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώξαμε την: 

• αναγνώριση των συναισθημάτων και την ρύθμισή τους 

• ανάπτυξη ενσυναίσθησης 

• διαχείριση καθημερινών προβλημάτων μέσα από την πρόταση λύσεων 

• αποδοχή του διαφορετικού 

• ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτέλεσε τη βάση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων του προγράμματος. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επικεντρώνεται σε δυο βασικές αρχές, οι οποίες την καθιστούν τον καταλληλότερο τρόπο 

για τη διεξαγωγή των δράσεων: αρχικά εξασφαλίζει την κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις τους, ενώ από την άλλη προάγει το βιωματικό τρόπο μάθησης (Dewey, 1998; Ματσαγγούρας, 1998; 

Κοσσυβάκη, 2006). Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τις ομάδες τους, να επιμερίσουν 

το έργο που τους έχει ανατεθεί και να αναλάβουν την ατομική και συλλογική ευθύνη (Αναγνωστοπούλου, 2001). Οι 

μικροί μαθητές έχουν την τάση να σχηματίζουν μικρές ομάδες και να εξερευνούν τον κόσμο που τους περιβάλλει, 

αναλαμβάνοντας ρόλους, οι οποίοι προσδιορίζουν την αυτοαντίληψη του μαθητή, αλλά και της ομάδας γενικότερα. 

Έτσι, το «εγώ» μετατρέπεται σε «εμείς», τονίζοντας την ενεργή συμμετοχή κάθε μέλους για τη διασφάλιση των 

κοινωνικών στόχων του σχολείου (Ματσαγγούρας, 2000; Αναγνωστοπούλου, 2001). 

Επιπλέον, οι δράσεις που έλαβαν χώρα ήταν σύμφωνες με τις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), σύμφωνα με το οποίο κύριος στόχος της 

προσχολικής εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (σωματική, συναισθηματική, νοητική και 

κοινωνική), μέσα από την οργάνωση δραστηριοτήτων που προωθούν τη συνεργασία και εμπλουτίζουν την εμπειρία 

των παιδιών.  
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Έτσι, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους, να αναγνωρίσουν τα 

συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν, να τα εντοπίσουν στους άλλους, να αυτορρυθμίσουν τη συμπεριφορά 

τους, να συνεργαστούν, να συζητήσουν, να συμφωνήσουν και να διαφωνήσουν επιχειρηματολογόντας την άποψή 

τους, να υποθέσουν, να διαχειριστούν και να επιλύσουν καταστάσεις, μέσα από την κάλυψη των ατομικών τους 

αναγκών και την επεξεργασία διαθεματικών ενοτήτων.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου, του Νομού Ευβοίας, στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την νέα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και την πολυμορφία του μαθητικού δυναμικού, ιεράρχησε τις ανάγκες του. Κεντρική προτεραιότητά 

του οργανισμού αποτέλεσε η κοινωνική μάθηση, προσανατολισμένη σε πραγματικές ή ρεαλιστικές καταστάσεις. 

Βασικός άξονας του σχεδίου κινητικότητας "Happy School through SEL" το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα 

Erasmus+ KA1 (Key Action 1- Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης) ήταν η δημιουργία 

κατάλληλων ευκαιριών για μάθηση, μέσα από την βελτίωση-ενίσχυση των γνώσεων-δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, αλλά και την υιοθέτηση νέων μεθόδων. 

Οι εκπρόσωποι του σχολείου συμμετείχαν στην επιμόρφωση με τίτλο "Emotional Intelligence: identify, harness & 

manage emotions”, η οποία διοργανώθηκε από το φορέα ShipCon Ltd. και πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της 

Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη και να εκσυγχρονίσουν τις τεχνικές τους, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε εργαστήρια. Μέσα 

από τη χρήση των συγκεκριμένων στρατηγικών, αξιοποίησαν ιδιαίτερες καταστάσεις, προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, προσανατολισμένο στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών. Απώτερος στόχος τους ήταν να οικοδομήσουν ένα θετικό κλίμα, μέσα από τεχνικές 

διαχείρισης και ανατροφοδότησης συγκρούσεων. Παράλληλα, προήγαγαν την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη 

συνεργασία και δημιουργικότητα, μέσω της σκέψης και αλληλεγγύης. Με αυτό τον τρόπο, διατήρησαν αμείωτο το 

ενδιαφέρον και ευαισθητοποίησαν τους μαθητές σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, ενδοσχολικής βίας, τα οποία 

οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.  

H δημιουργία ενός ομότιτλου συνεργατικού έργου στο eTwinning, είχε ως στόχο την ενημέρωση και άλλων 

εκπαιδευτικών σχετικά με τα οφέλη των προγραμμάτων SEL και την ανταλλαγή ιδεών. Στο έργο συμμετείχαν 

νηπιαγωγεία από την Ισπανία, την Τουρκία, την Εσθονία, την Σλοβακία και την Ελλάδα, εμπλέκοντας 300 μαθητές και 

10 εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκε ένα κοινό πλάνο δράσης, το οποίο βασίζονταν σε 2 μασκότ: έναν 
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ελέφαντα και μια αλεπού. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους συγκεκριμένους ήρωες για να επεξεργαστούν 

συναισθήματα και να διαχειριστούν τις συγκρούσεις τους. 

Μερικοί από τους στόχους του έργου ήταν: η μείωση του άγχους των εκπαιδευτικών το οποίο συνδέεται με τη 

διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, ο ρόλος της ΣΝ στην τάξη, η αναγνώριση και αυτορρύθμιση των 

συναισθημάτων, η διερεύνηση σχέσεων αιτίας-αιτιατού, αλλά και ο σημαντικός ρόλος των συνθηκών κάθε 

περίστασης, η διαχείριση καταστάσεων μέσα από την ανακάλυψη εναλλακτικών τρόπων δράσης, η επίλυση 

προβλημάτων, η συνεργασία, η ολοκλήρωση ενός έργου και γενικότερα η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συνοδεύουν 

τους μαθητές στη μελλοντική τους ζωή.  

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ) 
Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου συμμετείχαν στην επιμόρφωση "Emotional Intelligence: identify, 

harness & manage emotions", η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Στα σεμινάρια που 

έλαβαν χώρα, οι νηπιαγωγοί είχαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη ΣΝ και να εκσυγχρονίσουν 

τις τεχνικές τους, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε εργαστήρια. Πιο συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί είχαν την 

ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν τα συναισθήματά τους, μέσα από δραστηριότητες, όπως: α) το 

ελεύθερο βάδισμα στο χώρο χωρίς βλεμματική επαφή με τους άλλους επιμορφούμενους, β) τη δημιουργία 

ζευγαριών, όπου ο ένας είχε δεμένα τα μάτια και ο άλλος τον καθοδηγούσε λεκτικά για να κινηθεί μέσα στην 

αίθουσα, γ) την εργασία σε ομάδες για την εξαγωγή πειστικών συμπερασμάτων, προκειμένου να υποστηριχθεί ένας 

συγκεκριμένος στόχος, δ) την αξιοποίηση όλων των ιδεών μιας ομάδας, με βάση τα 6 καπέλα του Ε. DEBONO κ.ά. 

(Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Σεμινάριο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Τσεχία 
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Μέσα από τη χρήση των συγκεκριμένων στρατηγικών, οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν ιδιαίτερες καταστάσεις, 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, προσανατολισμένο στις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Αρχικά, έγινε η παρουσίαση των ομάδων στο eTwinning και 

δημιουργήθηκε συνεργατικά το λογότυπο του έργου (Εικόνα 2). Στη συνέχεια, οι πρώτες δράσεις των μαθητών 

επικεντρώθηκαν στη γνωριμία με τα μέλη της ομάδας τους, παρουσιάζοντας παιχνίδια γνωριμίας.  

 

Εικόνα 2: Λογότυπο έργου 

Ακολούθησε η επαφή με την πρώτη μασκότ, τον Ελέφαντα. Οι μαθητές μέσα από ψηφοφορία ανέδειξαν το όνομά 

του (Όλιβερ) και στη συνέχεια έμαθαν λεπτομέρειες για τη ζωή του (Εικόνα 3). Ο Όλιβερ χρησιμοποιήθηκε για την 

παρουσίαση των συναισθημάτων στους μικρούς μαθητές. Έτσι, είχαν την ευκαιρία μέσα από διηγήσεις ιστοριών, 

περιγραφές εικόνων, παιχνίδια ρόλων κ.ά. να αναγνωρίζουν πως αισθανόταν ο ελέφαντας, προσδιορίζοντας 

παράλληλα και τα δικά τους συναισθήματα. Κάθε ομάδα επέλεξε να παρουσιάσει 3 συναισθήματα ή 

συναισθηματικές καταστάσεις. Η παρουσίαση που δημιουργήθηκε περιλάμβανε συναισθήματα, όπως η χαρά, η 

λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η αγάπη, η εμπιστοσύνη, το πένθος κ.ά.  
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Εικόνα 3: Η μασκότ του έργου. Ο ελέφαντας  Όλιβερ 

Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ) 
Το επόμενο διάστημα οι μαθητές επικεντρώθηκαν στον τρόπο που μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και 

δημιούργησαν ένα κοινό λεξικό. Στη συνέχεια, προσπάθησαν να οργανώσουν τα γενέθλια του Όλιβερ, 

προσκαλώντας όλους τους φίλους του. Σε αυτό το σημείο έγινε η εισαγωγή της δεύτερης μασκότ (αλεπού). Τα παιδιά 

οργάνωσαν μια γιορτή ετοιμάζοντας μια τούρτα γενεθλίων, ενώ μπήκαν στη διαδικασία να καλέσουν όλους τους 

φίλους του ελέφαντα προφορικά (επίλυση προβλημάτων- εναλλακτικοί τρόποι δράσης).  

Μετά το πάρτι, ακολούθησε η γνωριμία με τη δεύτερη μασκότ, την Αλεπού. Οι μαθητές και πάλι ανέδειξαν το όνομά 

της μέσα από online ψηφοφορία. Το επικρατέστερο ήταν το όνομα Ρούμπι. Για να μάθουν πληροφορίες για τη ζωή 

της, παρακολούθησαν την ταινία “Le renard et l’enfant”, προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναδείξουν τις αλλαγές της 

συναισθηματικής της κατάστασης, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο περιβάλλον. Ακολούθησε, η 

δημιουργία μιας ιστορίας, στην οποία παρουσιάζονταν τα συναισθήματα της αλεπούς. Στη συνέχεια, η αλεπού 

ταξίδεψε στις χώρες-εταίρους και κάθε ομάδα τη φιλοξενούσε για μια εβδομάδα. Οι δράσεις συνεχίστηκαν με 

παιχνίδια που αφορούσαν τη γνωριμία των δυο μασκότ (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Η δεύτερη μασκότ του έργου. Η αλεπού  Ρούμπι 

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ, ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ) 
Στη συνέχεια, οι μαθητές προσπάθησαν να διαχειριστούν τις συγκρούσεις μεταξύ των δυο φίλων (μασκότ). Πιο 

συγκεκριμένα, η αξιοποίηση ρεαλιστικών καταστάσεων της σχολικής καθημερινότητας βοήθησε τα παιδιά να 

συζητήσουν για δυσκολίες που εμφανίζονται μέσα στην ομάδα. Τα καπέλα του DeBono (Εικόνα 5), αποδείχθηκαν 

σημαντικά για τη διαχείριση συγκρούσεων, αφού όλες οι ιδέες συζητούνταν, επιχειρηματολογούνταν και 

αναλύονταν, ώστε να βρεθεί μια λύση για το κοινό συμφέρον. Απώτερος στόχος τους ήταν να οικοδομήσουν ένα 

θετικό κλίμα, μέσα από τεχνικές διαχείρισης και ανατροφοδότησης συγκρούσεων. Οι τεχνικές αυτές προήγαγαν την 

αποδοχή της διαφορετικότητας, τη συνεργασία και δημιουργικότητα, μέσω της σκέψης και αλληλεγγύης. 

Παραδείγματος χάριν, οι μαθητές συμμετείχαν σε δράσεις που αφορούσαν την καταπολέμηση της Ενδοσχολικής 

Βίας. Προκειμένου να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη έννοια, παρακολούθησαν βίντεο στο διαδίκτυο, έκαναν 

πειράματα και δημιούργησαν αφίσες. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον και 

ευαισθητοποίησαν τους μαθητές σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, ενδοσχολικής βίας, τα οποία οδηγούν στην 

πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.  

 

Εικόνα 5:   Τα έξι καπέλα του De Bono 

Ακολούθησε, η δημιουργία του κήπου της φιλίας (Εικόνα 6). Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για την 

έννοια της λέξης «φιλία» ή «φίλος», προσδιορίζοντας τα κριτήρια που επιλέγουν τους άλλους. Επικεντρώθηκαν σε 

δυνατά σημεία της προσωπικότητας τους, αλλά και των άλλων, ενώ έμφαση δόθηκε και στη σημασία της 

διαθεσιμότητας, της ευγένειας, της υπομονής και της προσαρμοστικότητας. Για την υπενθύμιση των όσων 

συζητήθηκαν δημιουργήθηκαν αφίσες με το δέντρο της φιλίας. 
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Εικόνα 6: Ο κήπος της φιλίας 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Τον τελευταίο μήνα των δράσεων δημιουργήθηκαν οι κοινές παρουσιάσεις όλων των δράσεων, όπως θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια. Επιπλέον, όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές και εκπαιδευτικοί) είχαν την ευκαιρία να 

αξιολογήσουν τις δράσεις τους επισημαίνοντας δυνατά και αδύναμα σημεία στην πορεία της υλοποίησης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται τα ενδεικτικά αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώθηκαν με τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων, όπως Padlet, Issuu, Google Slides, Thinglink, Postermywall, Canva κ.ά. Όλες οι δράσεις των ομάδων 

οργανώθηκαν, ανάλογα με τη θεματολογία τους, σε ψηφιακές παρουσιάσεις, δίνοντας την αίσθηση μιας συνέχειας. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και συνεργατικές δράσεις όπως η συνεργατική δημιουργία του λογότυπου, η 

ψηφοφορία για την ανάδειξη ονομάτων των μασκότ, η ανταλλαγή ευχετήριων καρτών, η δημιουργία ενός κοινού 

χάρτη, μιας συνεργατικής ιστορίας, ενός λεξικού συναισθημάτων κ.ά. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

δημιουργήθηκε προωθητικό υλικό, όπως ένα ημερολόγιο, ένας χάρτης για το Beebot και ένα περιοδικό, το οποίο 

παρουσίαζε τις δράσεις των σχολείων. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τη δράση των σχολείων-εταίρων 

(Πίνακας 1). 

Α/

Α 

Δραστηριότητα

- Προϊόν 
Σύνδεσμος 
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1 

Όλα τα 

αποτελέσματα 

του έργου 
https://padlet.com/Margarita_Samoutian/3y2m55cpia7t 

2 
Συνεργατικός 

χάρτης έργου 
https://www.scribblemaps.com/create/#/id=happyschoolthoughsel&lat=38.496056117155 

3 Συμμετέχοντες https://padlet.com/Margarita_Samoutian/avkqa1ks60kz 

4 

Συνεργατική 

παρουσίαση 

εκπαιδευτικών 

συστημάτων 

https://docs.google.com/presentation/d/1l1N6v7Sk8j8QhnJSwvYeTjZCStHKGbcAanZDQqpam1w/edit#slide=id

.p 

5 Κανόνες τάξης 
https://docs.google.com/presentation/d/1n4_-3DpCWJo5hAa16FmQwpVeaa_viZzaui2t9-

VYE0c/edit#slide=id.p 

6 
Παρουσίαση 

σχολείων 
https://padlet.com/Margarita_Samoutian/hz6im0tx6tba 

7 
Παιχνίδια 

γνωριμίας 
https://padlet.com/Margarita_Samoutian/olyt1v539wx8 

8 Γωνιά έργου https://view.genial.ly/5c311b220eeafa309dc31103/interactive-image 

9 

Παρουσίαση 

ελέφαντα 

(μασκότ) 

https://docs.google.com/presentation/d/1fI_b3OFHEHk6xu30g_9CXN9cp4XomQEKO_SY3Xia-

HY/edit#slide=id.p 
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10 
Παρουσίαση 

συναισθημάτων 

https://docs.google.com/presentation/d/1XtkzefGAohSg9R_yCWJpVP9VPuv-

PjwBJnRQXEliREs/edit#slide=id.g3f61d09656_0_56 

11 

Παρουσίαση 

αλεπούς 

(μασκότ) 

https://docs.google.com/presentation/d/1RD27nYYPIcn4ro7yS6t5R84a1IyvTlMSYnxwhFXar0Q/edit#slide 

12 Αφίσες φιλίας https://padlet.com/eleninipavlon/5yuu0llvnxt0 

13 Χάρτης Beebot https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/d6a9cdcd16d1d488ba1b9bcacce13c8d 

14 
Συνεργατική 

ιστορία 
https://www.storyjumper.com/book/index/72023035/5d65a13f1d568 

15 

Προωθητικό 

υλικό- 

ημερολόγιο 

https://issuu.com/margaritasamoutian/docs/calendar.docx 

16 

Προωθητικό 

υλικό- 

περιοδικό 

https://www.calameo.com/books/005644145088ec5ef1ae1?authid=psVUPqT7jj0c 

17 
Αξιολόγηση 

μαθητών 
https://youtu.be/WNwySnzTUQg 

18 
Αποτελέσματα 

αξιολόγησης 
https://padlet.com/Margarita_Samoutian/im186jzvkh55 

19 
Διάχυση 

προγράμματος 
https://twinspace.etwinning.net/69697/pages/page/432381 
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20 
Προωθητικό 

βίντεο 

https://biteable.com/watch/happy-school-through-sel-

2120277?fbclid=IwAR0kDcaCw9ePZhwYFIvAc4yQhRF20lExVoXdi7BcKoiJEjOz2ok4NXGBRh 

21 Facebook έργου https://www.facebook.com/groups/343788753026180/ 

22 Ιστολόγιο έργου https://happyschoolthroughsel.blogspot.com/ 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα έργου 

Εκτός από τα συνεργατικά αποτελέσματα, υλοποιήθηκε και η αξιολόγηση του έργου με τη χρήση ψηφιακών 

ερωτηματολογίων (Google Forms), τα οποία ποσοτικοποίησαν την ικανοποίηση των εμπλεκόμενων (μαθητών, 

γονέων και εκπαιδευτικών). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων η ικανοποίηση όλων των ομάδων-στόχων ήταν 

υψηλή.  

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης, διαδίδοντας τα 

αποτελέσματα της επιμόρφωσης σε συναντήσεις με τους γονείς, σε σεμινάρια για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά 

και μέσα από τη συμμετοχή τους σε συνέδρια. Επιπλέον, μέσα από τη δημιουργία ενός συνεργατικού έργου 

eTwinning, με τίτλο "Happy School through SEL", συνέχισαν τη συγκεκριμένη διάχυση εθνικά και ευρωπαϊκά. Οι 

παρουσιάσεις και οι δημοσιεύσεις των δράσεων που αναρτήθηκαν από όλα τα σχολεία-συνεργάτες στο ιστό, 

κοινοποίησαν τα αποτελέσματα του έργου, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

(εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς).  

Συνοψίζοντας, όλοι οι οργανισμοί που συμμετείχαν αναβάθμισαν το ρόλο του νηπιαγωγείου, ενώ το συγκεκριμένο 

σχέδιο αποτέλεσε εφαλτήριο για μελλοντικές συνεργασίες στο eTwinning. Επιπλέον, τα σχολεία διεύρυναν τις 

γέφυρες επικοινωνίας τους τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την 

εξωστρέφεια, προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες των οργανισμών τους, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Η 

κοινωνική μάθηση αποτελεί το "κλειδί", για όλες τις δράσεις της προσχολικής εκπαίδευσης. 
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Υπέροχοι Άνθρωποι 

Τραγούδα Κατερίνα1 Όλγα Σουργουτσίδου2 
1 Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Α/θμια Εκπ/ση  

katerina.trag@gmail.com 

 

2 Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Α/θμια Εκπ/ση  

olgasourgoutsidou@gmail.com  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό σχολείο καλείται να αλλάξει τον μαθηματοκεντρικό προσανατολισμό 

του και να προσπαθήσει να ενισχύσει τους μαθητές με δεξιότητες και αξίες που διαμορφώνουν ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες. Η αξιοποίηση του eTwinning στην εκπαίδευση ενισχύει αυτό τον σκοπό.  Η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει το eTwinning project «Υπέροχοι Άνθρωποι», όπως αυτό υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2014-2015. 

Μέσα από το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα μαθητές διαφόρων βαθμίδων απόλαυσαν τη μαγεία της 

επιστήμης, της λογοτεχνίας, του αθλητισμού και της τέχνης μέσα από το έργο σπουδαίων αντιπροσώπων από όλο 

τον κόσμο. Συναντήθηκαν με νέους φίλους και αντάλλαξαν ιδέες μελετώντας 14 ξεχωριστές προσωπικότητες, 14 

“υπέροχους ανθρώπους”. Με τη βοήθεια των ΤΠΕ και του eTwinning αναπτύχθηκαν αξίες, αποκτήθηκαν γνώσεις και 

υιοθετήθηκαν στάσεις ζωής. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, project, καινοτομία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθήσαμε να γνωρίσουν οι μαθητές μας προσωπικότητες, γνωστές ή 

όχι και τόσο, οι οποίες με τον δικό τους τρόπο κατάφεραν να ομορφύνουν τον κόσμο μας. Προσπαθήσαμε να 

ανακαλύψουμε υπέροχους ανθρώπους σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε διάφορες περιοχές του κόσμου μας. Η 

ομορφιά, άλλωστε, κρύβεται στην ψυχή μας και δεν εξαρτάται από εθνικότητες, φυλές και πατρίδες. Άραγε τα 

παιδιά το γνωρίζουν; Οι ανησυχίες και οι φόβοι μιας κοινωνίας που συνεχώς αλλάζει καθώς και η αγωνία του 

παραπάνω ερωτήματος μας ώθησαν στην υλοποίηση ενός προγράμματος που θα τις απάλυνε και θα τις άμβλυνε. 

Ενός προγράμματος που είχε ως σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αρχών και αξιών όχι μόνο σε γνωστικό αλλά και σε 

κοινωνικο-συναισθηματικό και ηθικό επίπεδο.  
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Η επιλογή των προσωπικοτήτων έγινε με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε τάξης. Οι  14 

προσωπικότητες οι οποίες αναδείχθηκαν μέσα από το πρόγραμμα ήταν οι εξής: 

• Άννα Φρανκ 

• ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ 

• Εμμανουήλ Παπάς 

• Einstein 

• ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  

• JOSEPH PRIESTLEY  

• ΑΜΠΕΜΠΕ ΜΠΙΚΙΛΑ 

• Γαλιλαίος 

• MARIE CURIE  

• ΕΛΕΝ ΚΕΛΕΡ 

• Σπύρος Λούης 

• ISAAC NEWTON  

• Ludwig Van Beethoven 

• Ερατοσθένης 

Βοηθός μας σε αυτό το πρόγραμμα υπήρξαν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Είναι 

ευρέως πια αποδεκτό πως η συνεργατική μάθηση (collaborating learning) είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για 

την επίτευξη των στόχων της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας (Σγουροπούλου–Κουτουμάνου, 2001). Οι 

μετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία οικοδομούν καλύτερα τη γνώση μέσα σε πλαίσια στοχευμένης επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης. Η δυσκολία σε αυτό έγκειται στην αδυναμία προσπέλασης του χωροχρόνου, αλλά κι η αδυναμία να 

ξεπεράσουμε βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και πρακτικές οι οποίες στέκονται τροχοπέδη στο άνοιγμα των στενών 

πλαισίων της τάξης και του σχολείου (Παπαναούμ, 2003). 

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχονται να συνδράμουν οι ΤΠΕ με τις πολυάριθμες δυνατότητές τους, διευκολύνοντας 

έτσι νέες μαθησιακές διαδικασίες που προωθούν  τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση με στόχο την απόκτηση 

νέων μαθησιακών  δεξιοτήτων. Το συνεργατικό περιβάλλον του eTwinning υποστηρίζει και απαιτεί τη χρήση 

ψηφιακών εργαλείων, τα οποία βασίζονται στη θεωρία των κοινωνικογνωστικών θεωριών  και του κοινωνικού 

δομισμού, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση αποκτά νόημα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, όπου ο 
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μαθητής-μαθητευόμενος είναι ενεργό υποκείμενο που μόνο κατασκευάζει τη γνώση δρώντας και αλληλεπιδρώντας 

μέσα σε μια κοινωνική ομάδα (Vygotsky). 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ (BRUNER) ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ EΠΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ (VYGOTSKY) 
Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίσαμε το πρόγραμμα μας  απαρτίζεται από τις θεωρίες της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης, του κονστρουκτιβισμού και των κοινωνικών θεωριών. Σύμφωνα με τους εισηγητές της ομαδοσυνεργατικής 

μάθησης (D.&R. Johnson) οι μαθητές σε ομάδες διεκπεραιώνουν ένα έργο από κοινού με σκοπό τη μέγιστη 

προσωπική γνώση μέσω της αλληλεπίδρασης με τα λοιπά μέλη της ομάδας που προσπαθούν για το κοινό όφελος. 

Ο εποικοδομητισμός, σύμφωνα με τον Piaget και τον Bruner (1990), υποστηρίζει πως ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος 

του τη νέα γνώση, την επεξεργάζεται,  τη διευρύνει και την ενσωματώνει σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Η μάθηση, 

δηλαδή, είναι μια διαδικασία που στηρίζεται στο γνωστικό υπόβαθρο του μαθητή προκειμένου να ερμηνεύσει 

γεγονότα και καταστάσεις (Ausubel et al, 1968), με επίκεντρο τη διαδικασία της αφομοίωσης και της ένταξης των 

γνώσεων (Κολιάδης, 1997). Ο μαθητής μαθαίνει βασιζόμενος στις δικές του εμπειρίες, οι οποίες συνθέτονται, 

συγκρούονται και διαμορφώνονται μέσα από ομαδικές αντιπαραθέσεις. 

Παράλληλα ο Vygotsky και η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού τονίζουν ιδιαιτέρως τη σημαντικότητα του 

κοινωνικού πλαισίου στη διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού. Κάθε λειτουργία στην πολιτισμική 

εξέλιξή του εμφανίζεται εις διπλούν: πρώτα σε κοινωνικό επίπεδο και έπειτα σε ατομικό (Vygotsky,1978). Η "Ζώνη 

Επικείμενης Ανάπτυξης" (ΖΕΑ)  του Vygotsky  εκφράζει το πεδίο που ορίζεται από τα όρια ανάμεσα σε όσα μπορεί να 

κάνει κάθε άτομο μόνο του, βάσει των δεξιοτήτων και γνώσεων που κατέχει, και σε όσα επιτυγχάνει μετά από 

συνεργασία με άλλα άτομα. Έτσι η μάθηση δεν είναι μια στείρα μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών αλλά και ένα 

μέσο που βοηθά τους μαθητές να γίνουν ανεξάρτητοι, να φτάσουν σε ένα ανώτερο αναπτυξιακό επίπεδο 

αυτενεργώντας αλλά και ταυτόχρονα συνεργαζόμενοι με άλλους για κοινό σκοπό. Εν συντομία, ο κοινωνικός 

κονστρουκτιβισμός εστιάζει στις σχέσεις που αφορούν στις δράσεις και στις καταστάσεις που εμπεριέχουν τη 

«διαπραγμάτευση», όπου οι συμμετέχοντες προσανατολίζουν τις προσπάθειές τους στην επίτευξη της 

διυποκειμενικότητας και της κοινόχρηστης σημασιοδότησης (Vygotsky, 1981). 
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Στόχοι 

Γνωστικοί 

• να γνωρίσουν ανθρώπους που σημάδεψαν την ιστορία του ανθρώπου σε διάφορους τομείς, ώστε αυτοί 

να αποτελέσουν τα υγιή πρότυπα για τους μαθητές μας. 

• να αποκτήσουν καλλιτεχνικές δεξιότητες 

• να αναπτύξουν δεξιότητες που ενισχύουν το Δημιουργικό γράψιμο 

• να εκπαιδευτούν πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

• να αποκτήσουν γνώσεις που άπτονται των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Ιστορία και του Αθλητισμού 

• να εξοικειωθούν με την πειραματική διάταξη  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να αναγνωρίσουν τους εαυτούς τους ως μέλη μια ομάδας μελέτης και να αναπτύξουν δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας. 

• Να ασκηθούν στο να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη. 

• να δημιουργούν ποικιλοτρόπως και αναπτύξουν τη φαντασία τους 

• Να αναπτύξουν διάλογο κι επιχειρηματολογία. 

• Να σέβονται τις διαφορετικές προτάσεις και να αναπτύσσουν μέσα από αυτές νέες δημιουργικότερες κι 

εναλλακτικές 

• καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης 

• άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία 

• να γνωρίσουν νέους φίλους από άλλες χώρες να αρχίσουν να θαυμάζουν και να καταλαβαίνουν άλλους 

πολιτισμούς 

    Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας κι ως εργαλείο μάθησης κι 

άντλησης πληροφοριών. 

• Να μάθουν να χειρίζονται διάφορα λογισμικά και να τα αξιοποιούν ως μέσα έκφρασης και δημιουργίας 

• Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένες πληροφορίες. 
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• Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του twinspace και κατ’ επέκταση διαφόρων πλατφορμών 

ασύγχρονης επικοινωνίας, και να το αξιοποιήσουν ως μέσο έκφρασης κι επικοινωνίας, αλλά και 

προβολής των ιδεών τους. 

Μεθοδολογία 

• Διαθεματική μέθοδος 

• Μέθοδος σχεδίου εργασίας (Project) 

• Βιωματική μέθοδος 

• Διερευνητική-ανακαλυπτική μέθοδος 

• Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

Ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη 

Είναι εμφανές ήδη από τη θεματολογία ότι η επιλογή των προσωπικοτήτων βασίστηκε κυρίως στα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ και 

στη διδακτική ύλη της κάθε τάξης. Η Άννα Φρανκ  αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Γλώσσας της ΣT’,  της 

Γεωγραφίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής (φαινόμενο ρατσισμού, δικαιώματα ανθρώπου). Ο Γαλιλαίος 

μας βοήθησε να καταλάβουμε το ηλιακό σύστημα (ύλη Γεωγραφίας ΣT’) όσο και την πτώση των αντικειμένων 

(Φυσική). Ο Ερατοσθένης μας έδειξε τους πρώτους αριθμούς (Μαθηματικά), τη μέθοδο των τριών (μέσα από 

τις  μετρήσεις 2 σχολείων ωστε να βρεθεί η περιφέρεια της Γης) (μαθηματικά και Γεωγραφία), τις γεωγραφικές 

συντεταγμένες και τους χάρτες (Γεωγραφία). Ο Δημόκριτος μας γνώρισε το άτομο, ο Joseph Priestley μας εξήγησε 

πώς το οξυγόνο παράγεται από τα φυτά, η μεγάλη κυρία της Φυσικής, Μαρία Κιουρί μας ενέπνευσε πολύ και φυσικά 

ο σπουδαίος Νεύτωνας μας δίδαξε τη βαρύτητα, τα νευτώνεια και μη υγρά (Φυσική ΣΤ’). 

 Όλοι τους βέβαια μας βοήθησαν στην ανάπτυξη καλλιτεχνικής  δραστηριότητα και της αισθητικής αντίληψης, στον 

ψηφιακό μας εγγραματισμό και φυσικά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ΟΛΕΣ οι 

δραστηριότητες υλοποιήθηκαν μέσα στην τάξη και όχι ως κατ’ οίκον εργασίες. Οι μαθητές κατέκτησαν κατά τη γνώμη 

μας όλους τους διδακτικούς, κοινωνικούς, μαθησιακούς σκοπούς που ετέθησαν από την αρχή αλλά και καθ’ όλη την 

πορεία του έργου.  



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

392 

Υλοποίηση 

Το παρόν project έλαβε δράση κατά το σχολικό έτος 2014-2015 μέσω του eTwinning προγράμματος. Οι δικοί μας 

μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν μαθητές της ΣΤ τάξης. Εργάστηκαν σε ομάδες προωθώντας την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ως επί το πλείστων, στην τάξη, όπου παρακολουθούσαν το twinspace, μιλούσαν, 

έγραφαν, ζωγράφιζαν, δημιούργησαν αφίσες και έβλεπαν βίντεο. Οι δραστηριότητες αυτές εναρμονίζονται και με τη 

θεωρία των «Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης» του Gardner (1993),σύμφωνα με την οποία, η αισθητική εμπειρία 

που αποκτούν τα παιδιά μέσα από την τέχνη μπορεί να συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της νοημοσύνης, 

καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων για επεξεργασία (Gardner, 1990: 53). 

Στην αρχή τα παιδιά γνώριζαν την προσωπικότητα μέσω παιδαγωγικά επιλεγμένων παρουσιάσεων και  βίντεο. 

Ακολουθούσε συζήτηση με την εκπαιδευτικό για κάποιες πτυχές στο χαρακτήρα του, τις συνθήκες της εποχής που 

ζούσε και ό,τι άλλο μπορούσε να δώσει έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα και να τονώσει το ενδιαφέρον τον παιδιών.  

Στη συνέχεια προσπαθούσαμε να διεισδύσουμε στον τρόπο σκέψης της εκάστοτε προσωπικότητας μελετώντας 

ιδιότητες, γνωρίσματα, ανακαλύψεις κι εφευρέσεις ή γνωστές ρήσεις που χαράχτηκαν στο πέρασμα των χρόνων. Αν 

και δεν ήταν αναμενόμενο λόγω της δυσκολίας που ενέχει,  αυτό το κομμάτι του project ενέπνευσε ιδιαίτερα τα 

παιδιά.  

Έπειτα ερχόταν η σειρά των παιδιών για δημιουργία. Έχοντας απορροφήσει εικόνες και γνώσεις καλούνταν να 

συνθέσουν μόνοι τους δικά τους δημιουργήματα που θα απεικόνιζαν τον χαρακτήρα και το μυαλό της τιμώμενης 

προσωπικότητας. Σε αυτό το σημείο τα παιδιά μας εξέπληξαν θετικά με τα έργα τους, τόσο όσον αφορά την ποικιλία 

τους αλλά και την ποιότητά τους. Δούλεψαν άλλοτε ομαδικά και άλλοτε ατομικά και έτσι έφτασαν στα χέρια μας 

πολυμεσικές παρουσιάσεις, βίντεο, επιτραπέζια παιχνίδια, ζωγραφιές, παραμύθια,  χάρτες, μοντέλα αναπαράστασης 

και κατασκευές. Ενδεικτικά ας αναφέρουμε ορισμένες από τις εργασίες τους.  

Οι μαθητές του Δ.Σ. Λάρδου δημιούργησαν το δικό τους σποτ για τον ρατσισμό, γράφοντας μόνοι τους τα κείμενα και 

με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου. Πρόκειται για ένα σχολείο, όπου ο αριθμός αλλοδαπών μαθητών είναι αρκετά 

μεγάλος, με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις μεταξύ τους. Μέσα από αυτή δράση τους δόθηκε το βήμα να 

στείλουν ένα αισιόδοξο μήνυμα στους νέους τους φίλους και κατ’ επέκταση σε όλο τον κόσμο τονώνοντας, έτσι την 

αυτοπεποίθησή τους και το αίσθημα της ισότητας. Μια άλλη δημιουργική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε 

από τους μαθητές του Πειραματικού Σχολείου Σερρών ήταν η κατασκευή μοντέλων ατόμου, χάρη στην ενασχόλησή 
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τους με την προσωπικότητα του Δημόκριτου. Οι δημιουργίες τους ήταν τόσο ευφάνταστες και αξιόλογες που 

επηρέασαν θετικά μια άλλη ομάδα, ώστε να κατασκευάσει ένα οντέλο του ηλιακού μας συστήματος. 

Τη μεγαλύτερη χαρά, βέβαια, είχαν οι μαθητές μας όταν μοιράζονταν τις δημιουργίες τους με τα παιδιά των άλλων 

σχολείων. Για παράδειγμα, ο ενθουσιασμός τους ήταν τεράστιος, όταν τους ανακοινώθηκε ότι θα παίξουν 

διαδικτυακά το επιτραπέζιο παιχνίδι που είχαν κατασκευάσει εμπνεόμενοι  από τον Αϊνστάιν με μαθητές άλλου 

σχολείου. Το κλίμα της συνάντησης ήταν υπέροχο και θα μείνει αξέχαστο σε όλους μας, εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Ήταν από τις στιγμές που δικαιώνονται όλοι οι κόποι όσων εργάστηκαν στο project και που θυμίζουν την αξία των 

αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών δράσεων. 

Συνεργασία μεταξύ σχολείων 

Η συνεργατικότητα ήταν βασικό συστατικό του προγράμματος και φαίνεται από τις ποικίλες συνεργατικές 

δραστηριότητες, όπως padlet, answergarden, κοινό powerpoint glogster... Αρχικά αποφασίστηκαν από κοινού οι 

συνεργατικές δραστηριότητες μέσω των οποίων επικοινωνούσαν οι μαθητές. Επιλέχτηκε η εφαρμογή των googledocs 

ως πιο εύκολη για την πρώτη από κοινού δράση. Οι μαθητές μέσα από ένα κενό ppt παρουσίασαν τον εαυτό τους και 

στο τέλος δημιουργήθηκε και το αντίστοιχο βίντεο της παρουσίασής τους. 

Στη συνέχεια αναρτήθηκε ένα padlet  πάνω στο οποίο οι μαθητές επέλεγαν έναν από τους τόπους καταγωγής των 

προσωπικοτήτων και αιτιολογούσαν την επιλογή τους. Αυτό σήμαινε ότι όλοι παρακολουθούσαν τις δραστηριότητες 

όλων για να μπορέσουν να διαλέξουν αυτό που τελικά προτιμούσαν. Δημιουργήθηκε έτσι μια άτυπη ψηφοφορία 

που τους ενεργοποίησε κι άλλο. 

Για να στηρίξουμε καλύτερα την επικοινωνία των μαθητών δημιουργήσαμε μια σελίδα επικοινωνίας αποκλειστικά 

για αυτούς, όπου εκεί, μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες, γνωρίστηκαν μεταξύ τους καλύτερα.  Επίσης 

χρησιμοποιούσαν συνέχεια το forum, καθώς η σελίδα ήταν πάντα ανοιχτή κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Δημιούργησαν βίντεο για να ευχηθούν χρόνια πολλά τα Χριστούγεννα, έπαιξαν ταυτόχρονα επιτραπέζιο που 

δημιουργήθηκε από ορισμένα τμήματα συνδεδεμένοι μέσω skype και φυσικά περίμεναν κάθε φορά με αγωνία την 

επόμενη τηλεδιάσκεψη για να επικοινωνήσουν. 

Επιπλέον, επιλέξαμε και μια κοινή προσωπικότητα, τον Γαλιλαίο, με ένα συνεργαζόμενο σχολείο, για την 

ολοκλήρωση της οποίας υπήρξαν αρκετές συνομιλίες, ώσπου να καταλήξουμε στην τελική μας παρουσίαση, η οποία 

αναρτήθηκε και στη σελίδα του Γαλιλαίου, αλλά και στο ημερολόγιο του twinspace. 
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Στο τέλος του έργου δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό περιοδικό με το πρόγραμμα issuu , στο οποίο φαίνονται όλες οι 

δραστηριότητες  των Υπέροχων Μαθητών μας!!! 

Μεταξύ μας οι συνεργάτες επικοινωνούσαμε μέσω του twinspace (ημερολόγιο, teachers bulletin, forum…), των 

κοινωνικών δικτύων, τηλεφώνου, του skype… Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια πρώτη τηλεδιάσκεψη με όλους τους 

συνεργάτες (φωτογραφίες υπάρχουν στο twinspace) όπου καθορίστηκε η πορεία και το χρονοδιάγραμμα κάθε 

δραστηριότητας. Το χρονοδιάγραμμα βέβαια αυτό άλλαξε κατά την πορεία, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα 

προγράμματα των σχολείων. Φυσικά όλες οι ενημερώσεις ανακοινώνονταν στο ημερολόγιο του προγράμματος, το 

οποίο αποτέλεσε τον κοινό τόπο συνεύρεσης όλων μας. 

Αντίκτυπος 

Τα αποτελέσματα του έργου υπήρξαν ηθικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και ψηφιακά. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα 

είναι άριστης ποιότητας και ξεδιπλώνουν την πορεία των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα. Έχει φανεί από τις 

μαθητικές δραστηριότητες ότι οι μαθητές εξέλαβαν πολύ θετικά  τη συμμετοχή τους στο project. Τους έδωσε την 

αυτοπεποίθηση και τη θετική ενέργεια να συμμετέχουν σε διεθνή έργα. Ο αντίκτυπος που είχε το έργο σε αυτούς 

ήταν πολύ θετικός, διότι: 

• το ενσωμάτωσαν στο πρόγραμμα σπουδών και στην καθημερινή τους εργασία. 

• το περιβάλλον εργασίας τους έκανε να νιώσουν όμορφα και δημιουργικά. 

• έμαθαν πολλά: ΤΠΕ, Φυσικές Επιστήμες, Λογοτεχνία, Αθλητισμός, Τέχνες και Αγγλικά 

• Εκφράστηκαν ποικιλοτρόπως. 

• βελτίωσαν τις σχέσεις τους μεταξύ τους και μαζί μας. 

Αναφορικά με τη χρήση ΤΠΕ θα πρέπει να τονιστεί πως η ενασχόληση και η δραστηριοποίηση όλων στο twinspace 

υπήρξε άκρως εκπαιδευτική.  Η δομή κι ο σχεδιασμός του οδήγησε ακόμα κι αυτούς που δεν έχουν ανάλογη 

«ψηφιακή άνεση» να αποκτήσουν μια σχετική. Οι μαθητές γνώρισαν τον υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας, ως μέσο 

παρουσίασης, παροχής γνώσεων και αναζήτησης πληροφορίας. Η ενασχόληση τους με τα ποικίλα εργαλεία τους 

έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να ασχοληθούν παραγωγικά και δημιουργικά με τον ψηφιακό κόσμο. 

Aπόδειξη αποτελεί η μεγάλη ποικιλία και πρωτοτυπία των ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών που 

χρησιμοποιηθήκαν σε όλο το έργο. Τα εργαλεία του web 2.0 πήραν μορφή παρέχοντας άρτια προϊόντα. Βέβαια 

πρώτιστο μέλημά μας ήταν να ακολουθηθούν οι κανόνες ασφάλειας του διαδικτύου κάτι που έγινε βίωμα πια στα 
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παιδιά. Υπήρξε αξιοσημείωτος ο ενθουσιασμός των παιδιών για τα προϊόντα που δημιουργήθηκαν από τους ίδιους, 

όπως παρουσιάσεις, prezi, βίντεο… Όλο αυτό το εγχείρημά τους θέλησαν να το αποτυπώσουν και στο blog της τάξης 

τους και σε αυτό του σχολείου τους. 

Επίσης διοργανώθηκε ημερίδα όπου  παρουσιάστηκε στον σχολικό σύμβουλο και σε άλλους συναδέρφους το έργο 

μας, οι “Υπέροχοι Άνθρωποι”. Στο τέλος της ημερίδας υπήρξε γραπτή αξιολόγηση από τους τελευταίους, στην οποία 

φαίνεται ότι το έργο μας τους εντυπωσίασε όλους. 

Το πιο επιτυχημένο όμως αποτέλεσμα του έργου ήταν τα πρόσωπα των παιδιών κάθε φορά που αναγνωριζόταν η 

αξία τους κι ο κόπος τους. 

 Συμπεράσματα 

Η επιτυχής ολοκλήρωσή του προγράμματος οφείλεται στο εύρος των εργασιών και στην διευρυμένη θεματολογία 

κάτι που συνέβαλε, στη διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στην 

ενθάρρυνσή τους. Η διαθεματικότητα αυτή βοήθησε στην ενεργητικότερη εμπλοκή όλων των τύπων μαθητή. Φυσική, 

Γεωγραφία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθηματικά, Τέχνες, και Εικαστικά μας δίδαξαν αξίες και γνώσεις, καθώς το μόνο 

που χρειαζόταν ήταν μια καλά σχεδιασμένη μέθοδο (μέθοδος  project) για να μπορέσει να μεταμορφώσει την όρεξη 

και τη φαντασία σε εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές μπόρεσαν να αναδείξουν διαφορετικούς τρόπους 

έκφρασης και σκέψης, βασιζόμενοι στη βιωματική μάθηση και τη δημιουργική δραστηριότητα. 

Το πρόγραμμα αυτό βελτίωσε όχι μόνο το γνωστικό επίπεδο των παιδιών αλλά τις δεξιότητες και στάσεις τους. Μέσα 

από τη συγκίνηση και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν ενθουσίασε τους συμμετέχοντες και άνοιξε το πνεύμα 

τους και την ψυχή τους, ώστε να θαυμάσουν και να κατανοήσουν ανθρώπους σπουδαίους από όλο τον κόσμο. Το 

παρόν πρόγραμμα καλλιέργησε τη φαντασία τους, τους ώθησε στη δημιουργία προσωπικών έργων και επέκτεινε τις 

εμπειρίες τους χάρη και στη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του eTwinning (Passerini & Granger, 2000).  

Τέλος, η δημόσια προβολή των έργων τους στην πλατφόρμα του twinspace ανέβασε την αυτοεκτίμησή τους, και τους 

έκανε να αισθάνονται σημαντικοί και μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας, όπως αυτής του ευρωπαϊκού προγράμματος 

eTwinning. 
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Εξερευνώντας την εκπαιδευτική κοινότητα eTwinning 

Από τη θεωρία στην πράξη 

Αμαραντίδου Δέσποινα 
 

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, M. Εd. & M. Sc. «Ειδίκευση στην Εκπαίδευση & Eπιστήμες της Αγωγής» - 8Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας 

damarant@sch.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι καιροί της ιλιγγιώδους επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, της παγκοσμιοποίησης, της γνώσης και της 

οικονομίας απαιτούν ένα σχολείο σύγχρονο, ελκυστικό, προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις. Εδώ και πολλά 

χρόνια στις ΗΠΑ και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μελετούν, πειραματίζονται και χαράσσουν στρατηγικές για 

την μετεξέλιξη του παραδοσιακού σχολείου αλλά και των ανώτερων και ανώτατων ιδρυμάτων και την είσοδό τους 

στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Η κοινότητα eTwinning είναι μια δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές 

χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να 

αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση προσφέρει μία πλατφόρμα για 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία Ευρωπαϊκών και άλλων συγκεκριμένων χωρών της κοινότητας για να 

επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις. Με έναυσμα όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία 

στοχεύει στη θεωρητική παρουσίαση της κοινότητας και στην ανάλυση μίας εργασίας μέσω της δράσης ώστε να γίνει 

κατανοητή η έννοια της σημαντικότητας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning για τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται τα παιδαγωγικά οφέλη και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου 

καθώς επίσης και η σχέση του eTwinning με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκή δράση, eTwinning, δεξιότητες 21ου αιώνα, διαθεματικότητα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του eTwinning, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 

του 2002 κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας για να προσδιοριστούν οι 

δυνατότητες παροχής βοήθειας στα σχολεία, ώστε να καθιερώσουν και να αναπτύξουν έναν σύνδεσμο 

αδελφοποίησης στο διαδίκτυο με κάποιο άλλο συνεργαζόμενο σχολείο στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 2002, η 
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Επιτροπή δημοσίευσε μία έκθεση για τη χρήση του διαδικτύου στην ανάπτυξη της αδελφοποίησης μεταξύ 

ευρωπαϊκών σχολείων. Η έκθεση οδήγησε στην υιοθέτηση του προγράμματος eLearning (Ηλεκτρονική Μάθηση) τον 

Δεκέμβριο του 2003 (European Commission, 2003), το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις, μεταξύ αυτών και τη 

δράση eTwinning, η οποία δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004. Η δράση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 

2005 και το 2007 ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η 

ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον 

κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης και  

δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες 

συνεργασίες.  

Αποτελείται από μία πλατφόρμα στην οποία μπορούν να εγγραφούν, ανά πάσα στιγμή, εκπαιδευτικοί και 

προσωπικό  που ανήκουν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προ-νηπιακή, και νηπιακή εκπαίδευση,  

δημοτικό σχολείο), της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γυμνάσιο, Λύκειο, Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών 

Επιστημών, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας),   και της  Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Τάξη Μαθητείας του Επαγγελματικού Λυκείου). Μπορούν, επίσης, να εγγραφούν και οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου με ρόλο Παιδαγωγικού Συμβούλου, δηλώνοντας το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού  της περιοχής τους. 

Μέσω του eTwinning, περισσότεροι από 500.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται στο πλαίσιο 

διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων, στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 180.000 σχολικά ιδρύματα από 38 

ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  στη δράση είναι 

εγγεγραμμένοι περίπου 21.000 Έλληνες εκπαιδευτικοί (15% επί του συνόλου) και 11.000 σχολεία της Ελλάδας (56% 

επί του συνόλου). Το πρόγραμμα εξελίχθηκε από ένα εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε 

μία πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης. Σήμερα, το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο 

δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. Για την Ελλάδα, η δράση  eTwinning υποστηρίζεται από την 

Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης (ΕΥΣ), όπως είναι η 

Ελληνική Υπηρεσία eTwinning που λειτουργεί από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

• Το eTwinning εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία,  Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 
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Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία. Επιπλέον, μπορούν επίσης να λάβουν μέρος η 

Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία.  

Τον Μάρτιο του 2013 ξεκίνησε και το etwinning plus  μία μερική επέκταση του eTwinning σε χώρες που είναι 

γειτονικές με την Ευρώπη. Η πολιτική γειτονίας της Ευρώπης αναπτύχθηκε το 2004 και έχει στόχο την εμβάθυνση 

των σχέσεων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων των χωρών με τις οποίες υπάρχει 

γειτονίαση. Το eTwinning Plus περιλαμβάνει έξι χώρες που γειτονεύουν με την Ευρώπη: την Αρμενία, το 

Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, που είναι μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και την 

Τυνησία, που είναι μέλος της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης (Euromed).  Η Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση 

ξεκίνησε το 1995 με την διάσκεψη στην Βαρκελώνη με σκοπό να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και 

τις περιοχές του Μάγκρεμπ (περιοχή της Βορειοδυτικής-Βόρειας Αφρικής που περιλαμβάνει το Μαρόκο, 

την Αλγερία και την Τυνησία) και του Μάσρεκ (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος και Συρία). 

Η ΔΡΑΣΗ ETWINNING ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Τον Οκτώβριο του 2018 το 8ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας σε συνεργασία με εταίρους από Τουρκία, Πολωνία, Ρουμανία, 

Ελλάδα, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Σερβία και Ουκρανία ξεκίνησε ένα έργο με θέμα παραδοσιακά παιχνίδια για 

παιδιά. Το έργο εκπονήθηκε με τους μαθητές της έκτης τάξης κατά το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας σε συνεργασία 

με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, Εικαστικών και Φυσικής Αγωγής του σχολείου.  

• Η συμμετοχή έγινε μέσα από την πλατφόρμα της κοινότητας και συγκεκριμένα από το πεδίο εύρεσης 

έργου καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν έργα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και τις 

ηλικίες των μαθητών τους. Οι δραστηριότητες ορίζονται από τον ιδρυτή και όλες οι εργασίες 

αναρτώνται σε συγκεκριμένο χώρο της πλατφόρμας με αποτέλεσμα όλοι οι συμμετέχοντες να βλέπουν 

τις παρουσιάσεις των υπολοίπων μελών της δράσης.  

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• Το έργο Παραδοσιακά Παιδικά Παιχνίδια (Traditional Children’s Games) αποτελείται από τις παρακάτω 

δραστηριότητες όπως αυτές ορίστηκαν από τους ιδρυτές και είχε διάρκεια 8 μηνών. 

• Οκτώβριος 2018: Παρουσίαση των  εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν στη δράση: 

https://padlet.com/damarant/m87iblx86mpa 
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• Νοέμβριος 2018: Δημιουργία λογότυπου για το έργο, με χειροτεχνία ή χρήση υπολογιστών και 

ψηφοφορία για την επιλογή του λογότυπου του έργου. 

• Δεκέμβριος 2018: Παρουσίαση δύο παιχνιδιών από την αρχαιότητα, από κάθε χώρα και παρουσίαση 

δύο παραδοσιακών παιχνιδιών της κάθε χώρας. Η δράση είχε σαν στόχο τη σύνδεση των παραδοσιακών 

παιχνιδιών με αρχαία παιχνίδια των συμμετεχόντων χωρών: 

https://padlet.com/damarant/ztlb234qyw9v 

• Ιανουάριος 2019: Σύγκριση παιχνιδιών με αυτά των άλλων χωρών. Εντοπισμός ομοιοτήτων και 

διαφορών: https://padlet.com/damarant/d7r4nchcj53b 

• Φεβρουάριος 2019: Πρόσκληση γονέων και συνεντεύξεις με γονείς σχετικά με παραδοσιακά παιχνίδια 

της εποχής τους. Οι μαθητές έπαιξαν τα παιχνίδια της χώρας τους και τα παιχνίδια των άλλων χωρών. 

• Μάρτιος 2019: Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με τα παιχνίδια της δράσης: 

https://padlet.com/damarant/zvadogdzbrpr 

• Απρίλιος 2019: Δημιουργία ηλεκτρονικής ή χειροποίητης αφίσας με τα παιχνίδια του έργου: 

https://padlet.com/damarant/o1ag8l5gc03a 

• Μάιος 2019: Συνάντηση μέσω Skype όλων των συμμετεχόντων και παρουσίαση των παιχνιδιών. 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

• Οι σκοποί της δράσης αφορούν σε κατανόηση προφορικού, ακουστικού και γραπτού λόγου, παραγωγή 

προφορικού και γραπτού λόγου, χρήση λεξιλογίου, προσέγγιση της διδασκαλίας μέσω χρήσης ΤΠΕ και 

διαθεματικής προσέγγισης. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν οι παρακάτω: 

• Α. Κλασικός Γραμματισμός 

• Επίπεδο γενικών παιδαγωγικών στόχων όπου οι μαθητές θα μπορούν: 

• Να παράγουν γραπτό  λόγο. 

• Να παράγουν προφορικό λόγο. 

• Να κατανοούν και να εντοπίζουν πληροφορίες από πολυτροπικά κείμενα. 

• Να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των κειμένων. 

• Να μπορούν να κάνουν χρήση λεξιλογίου. 

• Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες.  

• Να εμπλακούν σε συζητήσεις. 

• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους. 

• Να γνωρίσουν τη διαθεματικότητα (Αγγλικά, Εικαστικά, ΤΠΕ, Φυσική Αγωγή). 
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Επίπεδο ειδικών στόχων όπου οι μαθητές θα μπορούν: 

• Να γνωρίσουν τη μάθηση μέσα από παιχνιδοποίηση. 

• Να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό βιβλίο. 

• Να ενταχθούν σε ομάδες εργασίας. 

• Να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά. 

• Να κάνουν χρήση λεξιλογίου στην Αγγλική Γλώσσα. 

• Να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων που απέκτησαν. 

• Να συγκρίνουν παιχνίδια διαφορετικών χωρών. 

• Να γνωρίσουν τον πολιτισμό άλλων κρατών. 

• Να συνθέτουν κείμενα διαπροσωπικής επικοινωνίας.      

• Να μάθουν παραδοσιακά παιχνίδια. 

 Β. Ψηφιακός Γραμματισμός - Σε επίπεδο  χρήσης των νέων τεχνολογιών οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο για αναζήτηση και επεξεργασία 

πληροφοριών (κειμενογράφος, διαδίκτυο, ιστότοποι, συνεργατικά εργαλεία). 

• Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά και συνεργατικά εργαλεία (padlet, google docs, buncee) και να 

επισκεφθούν ιστοσελίδες που θα του βοηθήσουν με τις δραστηριότητες. 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση υπερσυνδέσμων και να χρησιμοποιούν εργαλεία Web 2.0 

(padlet, google docs, google forms). 

 Γ. Κριτικός Γραμματισμός - Σε επίπεδο κριτικών στόχων οι μαθητές θα μπορούν: 

• Να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που απαιτείται. 

• Να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. 

• Να κατανοήσουν τι σημαίνει διαθεματική προσέγγιση. 

• Να εντοπίσουν και να συγκρίνουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα παιχνίδια. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

402 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια που περιλαμβάνουν   διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία όπως: 

γλώσσα, τέχνη, μουσική, κουλτούρα, τεχνογνωσία. Τα παιδιά επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν σ’ ένα περιβάλλον 

όπου θα πρέπει να ισχύουν οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη κριτική σκέψης, να 

μπορεί ο μαθητής να εκφράζει τις απόψεις του και να οδηγείται σε κοινωνικό-γνωστική σύγκρουση (Δαγδιλέλης κ.ά., 

2010:29). Η προσέγγιση της εν λόγω δράσης ήταν μαθητο-κεντρική και ο ρόλος της εκπαιδευτικού αυτός της 

συντονίστριας και διοργανώτριας καθώς οι μαθητές πρέπει να μάθουν να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού και να 

συνεργάζονται ομαδικά. 

• Βασική μέθοδος εργασίας ήταν η ομαδοσυνεργατική καθώς τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες 

(των τεσσάρων μαθητών) και κλήθηκαν να συνεργαστούν για το τελικό αποτέλεσμα. Το σενάριο 

στηρίχτηκε στην ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση καθώς οι μαθητές παρατήρησαν, ανακάλυψαν 

και συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με την παρουσίαση των παιχνιδιών. Ο καταιγισμός 

ιδεών (brainstorming technique) βοήθησε στην παραγωγή λεξιλογίου και η περιήγηση σε 

ιστοσελίδες (websites) όπως και η χρήση συνεργατικών εργαλείων (padlet wall, google docs) υπήρξαν 

τρόποι άντλησης πληροφοριών με συνεργασία (Βοσνιάδου, 2011). 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέχτηκε το εποικοδομητικό στα πλαίσια του οποίου κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ιδέες των 

μαθητών, οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις και δρουν ενεργά (Μόκιας, 2008). Στις προσεγγίσεις του εποικοδομισμού 

ανήκει και η λειτουργία του λειτουργικού πλαισίου του Sticht (1975). Η θεωρία αυτή τονίζει τη σημασία του να γίνει 

η μάθηση σχετική με τις εμπειρίες των μαθητών και με το πλαίσιο της εργασίας τους. Μεγάλο βάρος δόθηκε στη 

διδακτική μέθοδο της διαμεσολάβησης (mediation) καθώς έγινε χρήση πληροφοριών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

Η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς, άλλων ειδικοτήτων, συντέλεσε στη διαθεματική προσέγγιση του έργου. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Μέσα από τη δράση αποκομίζονται πολλά παιδαγωγικά οφέλη και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών μονάδων. Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και 

μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι ακόλουθες (Galvin et al, 2006): 

• Αυθεντική μάθηση: Οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα κίνητρα όταν συμμετέχουν σε αυθεντικές και με 

σημασία μαθησιακές δραστηριότητες. 
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• Συνεργασία: Τα έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικού-

εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή. 

• Ευρωπαϊκή διάσταση: Τα έργα eTwinning από τη φύση τους τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση και την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες σε επαφή 

και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση. 

• Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Το eTwinning προωθεί την χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, 

διευκολύνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητές τους 

σε αυθεντικές καταστάσεις. 

• Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη: Ένα σημαντικό κομμάτι του eTwinning γενικά και 

των έργων ειδικότερα είναι η συμβολή στη μάθηση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων 

εκπαιδευτικών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ETWINNING 

Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του eTwinning  στην παροχή ευκαιριών αυθεντικής 

μάθησης μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα  (European Commission, 2013; Crawley 

et al., 2010a). Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα αλλά 

επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά βίντεο, χρήση 

LMS (Learning Management Systems), όπως το Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και wikis (Kampylis at al., 2013). 

Το eTwinning αποτελεί ένα σημείο εισόδου για τους εκπαιδευτικούς στον κόσμο της καινοτομίας, της ψηφιακής 

διδασκαλίας και των μαθησιακών πρακτικών καθώς τους επιτρέπει να αναπτύξουν ψηφιακές ικανότητες. 

Η κοινότητα διαμορφώνει νέες πολιτιστικές νόρμες, πιο ανοιχτές στην αλλαγή, την καινοτομία και τη 

διαφορετικότητα, διαπερνάει σχολεία και το σύνολο της τοπικής κοινότητας, όπως και όλα τα κοινωνικά επίπεδα, με 

τον δυναμισμό ενός δικτύου εκπαιδευτικών που δεν ταξιδεύουν σε φυσικό χώρο για να συναντήσουν τους εταίρους 

τους, αλλά χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να βρίσκονται σε επαφή καθημερινά. Η γενιά του eTwinning πιστεύει σε αξίες 

όπως τη πολιτισμική συνείδηση και ανοχή, που αποτελούν πυλώνες στον ορισμό της πολυεθνικής και 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο eTwinning: 

• Έμαθαν να μιλούν και μια άλλη γλώσσα πέραν της δικής τους. 

• Οικοδόμησαν τη γνώση τους, η οποία συνδυάζεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και την 

κοινωνική αλληλεπίδραση (Piaget, 1972). 
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• Χρησιμοποίησαν  τη μεταγνωστική επίγνωση, η οποία αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της 

σκέψης και τους τρόπους επεξεργασίας της γνώσης (Flavell, 1979). 

• Συνειδητοποίησαν τη σημασία του να ακούν και να κατανοούν την οπτική γωνία των άλλων εργασιών 

του eTwinning. 

• Αντάλλαξαν εμπειρίες κατά τη συνεργασία τους για την εκπόνηση έργων eTwinning . 

• Έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλότητα και τον πλούτο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

• Έγιναν πιο ευπροσάρμοστοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον ρόλο της κοινής κοινότητας για τα σχολεία της Ευρώπης, δημιουργώντας 

ένα επαγγελματικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών (Gilleran, 2006), το οποίο προάγει την ποιότητα 

της διδακτικής μεθοδολογίας (Galvin, et al., 2006). Αρκετές μελέτες προβάλουν την αποτελεσματικότητα του 

eTwinning ως ένα καινοτόμο έργο το οποίο παρέχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία για την υλοποίηση 

έργων τα οποία προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Crawley et al, 2010). Οι συμμετέχοντες 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω της πλατφόρμας και είναι ικανοί να ερμηνεύσουν και να δημιουργήσουν απ’ ευθείας 

κείμενα, αλληλεπιδρώντας μέσω του διαδικτύου σε ένα πραγματικό περιβάλλον το οποίο δεν παρέχεται σε μία 

παραδοσιακή τάξη   (Kern & Warschauer, 2000). 

Επίσης, η πλατφόρμα αποτελεί ένα εργαλείο διευκόλυνσης του γραμματισμού μέσα από προσεκτικά επιλεγμένες 

δραστηριότητες (Ikpeze & Boyd, 2007) και εφαρμόζεται η διασυνδεδεμένη μάθηση (connectivism), η οποία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής όπου η δημιουργία συνδέσεων και διαδικτυακής εφαρμογής λειτουργούν 

ως μαθησιακές δραστηριότητες (Siemens, 2004). Η μάθηση γίνεται μαθητο-κεντρική (Dodge, 1995) και ενισχύεται σε 

έναν μεγάλο βαθμό η συνεργατική μάθηση (Peliccione & Craggs, 2007).  

Επιπλέον, είναι σημαντική η αναφορά στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1993) σύμφωνα με την 

οποία η συνεργατική χροιά των σχεδίων eTwinning προάγει τη συλλογική εργασία μεταξύ των μαθητών και βελτιώνει 

τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους, ενισχύοντας τη διαπροσωπική νοημοσύνη, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχή έκβαση των έργων (Κομνηνού, 2010). Ο Gardner (1993) προτείνει τη συμμετοχή σε chat ή fora, όπου οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ασκήσεις προσομοίωσης και υποθετικά σενάρια. Στα προγράμματα 

eTwinning οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε σύγχρονες ή ασύγχρονες συζητήσεις και βιώνουν πραγματικές 

καταστάσεις συνεργασίας. 
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Παράλληλα, έγινε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς η εκπαιδευτική χρήση των υπολογιστών δημιουργεί ένα 

νέο περιβάλλον μάθησης περισσότερο ελκυστικό και ευχάριστο. Ουσιαστικά πρόκειται για την διαμόρφωση ενός 

διαφορετικού μαθησιακού περιβάλλοντος όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού των μαθητών και η μεταξύ τους σχέση 

επαναπροσδιορίζονται υπό το φως των νέων συνθηκών και δυνατοτήτων. O μαθητής συμμετέχει ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, καθιστώντας τον ίδιο από παθητικό δέκτη σε 

δημιουργό της πληροφορίας και της γνώσης. Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση διαφοροποιεί και το ρόλο 

του εκπαιδευτικού προσδίδοντας του έναν χαρακτήρα διαμεσολαβητικό και καθοδηγητικό σε μια διαδικασία 

βιωματικής προσέγγισης της γνώσης. (Κεκές & Μυλωνάκου, 2001).Τέλος, αναμενόμενο αποτέλεσμα της δράσης είναι 

η πρόθεση διαμοιρασμού και διάχυσης των πρακτικών της δράσης μέσα από ενδοσχολικές επιμορφώσεις και 

παρουσιάσεις. Σε επόμενο χρόνο, η επιμόρφωση δύναται να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία του νομού ή της 

περιφέρειας των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.           

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το eTwinning εξελίσσεται διαρκώς και σύμφωνα με την τρέχουσα ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

eΤwinning, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες, θα παρέχει πολλές ευκαιρίες συνεργασίας στους εκπαιδευτικούς που 

συμμετέχουν στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν ευρωπαϊκή 

συνείδηση και να αποκτούν γνώσεις με ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, 

γίνεται σαφής η ανάγκη της εξάπλωσης της συμμετοχής στην κοινότητα, σε ολοένα και περισσότερα σχολεία καθώς 

τα οφέλη από τις συμμετοχικές δράσεις είναι πολύ-επίπεδα.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να υποστηριχθούν οι σχολικές μονάδες σε θέματα εξοπλισμού και χρήσης ΤΠΕ και να 

αλλάξουν την εκπαιδευτική κουλτούρα μέσω της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και συμπράξεων, 

δημιουργώντας παράλληλα ένα ελκυστικό πλαίσιο μάθησης. Σήμερα το eTwinning έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο 

δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων αποτελώντας μία ζωντανή πραγματικότητα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που 

δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο ανανέωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την οποία εφαρμόζονται νέες 

παιδαγωγικές θεωρίες με σημαντικά αποτελέσματα. 
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Παρουσίαση Σεναρίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας για τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας: 

Ενέργεια - Μορφές ενέργειας  

Ξιάρχου Χριστίνα  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία παρουσιάζει μια μορφή σεναρίου για τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας «Ενέργεια-Μορφές 

ενέργειας» από το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου «Φυσικά/ Ερευνώ και Ανακαλύπτω», με την 

αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Οι μαθητές αξιοποιώντας την παράλληλη και 

πολλαπλή πληροφορία από γρήγορες και πολυμεσικές πηγές, με εικόνες, ήχους και βίντεο, αντιλαμβάνονται την 

έννοια της ενέργειας και τις μορφές της. Αρχικά ο  εκπαιδευτικός κάνει μία σύντομη αναφορά στην έννοια της 

ενέργειας και τις μορφές της και στη συνέχεια προσαρμόζει τις  μεθόδους διδασκαλίας στις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνονται με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά στο 

εργαστήρι υπολογιστών και  με τη βοήθεια  φύλλων εργασίας εφαρμόζουν δραστηριότητα από το Φωτόδεντρο και 

παρακολούθηση βίντεο από το «Noesis», ώστε να κατανοήσουν  τα βασικά χαρακτηριστικά, τις μορφές της ενέργειας 

και να ανακαλύψουν τις μετατροπές της.  Στο τέλος γίνεται επανάληψη της δοθείσας γνώσης με παρακολούθηση 

σύντομου βίντεο σχετικό με το θέμα από το YouTube. Με την αξιοποίηση των δυναμικών προσομοιώσεων με τη 

χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο διερευνητικής προσέγγισης και μελέτης της μετατροπής της ενέργειας από τη μία μορφή 

σε άλλη, αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, πετυχαίνεται με ταχύτητα η παρουσίαση και η 

εμπέδωση πληροφοριών και ταυτόχρονα τους παρέχονται ποικίλες ευκαιρίες ομαδοσυνεργατικής και διαδραστικής 

μάθησης. Παράλληλα  ο εκπαιδευτικός  χρησιμοποιώντας τα ΤΠΕ στην εκπαίδευση ακολουθεί τις επιτάσεις  της  

σύγχρονης εποχής, πλησιάζοντας τους μαθητές με πιο ενδιαφέρον τρόπο και εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους 

μάθησης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ενέργεια, μορφές ενέργειας, πηγές, Ανανεώσιμες, μη Ανανεώσιμες. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

409 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Η χρήση των μέσων της Τεχνολογίας, της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχει επιφέρει αλλαγές σχεδόν σε 

όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής των περισσότερων ανθρώπων. Έτσι και στην εκπαιδευτική διαδικασία η χρήση 

των ΤΠΕ οδήγησε σε σημαντικές επιπτώσεις και έχει αλλάξει την σύγχρονη εκπαίδευση και τη λειτουργία του 

σχολείου. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με τον τρόπο πρόσβασης, ανάκτησης και επεξεργασίας των πληροφοριών 

και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Prensky, 2004;Livingstone & Bober, 2005). Επιπλέον στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργούνται δίκτυα μάθησης και επικοινωνίας, τα οποία απαιτούν αλλαγές στο 

παραδοσιακό περιβάλλον μάθησης του σχολείου, καθώς οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να 

αναζητήσουν πληροφορίες, να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και συνεργασία. Οι μαθητές με τη χρήση των ΤΠΕ έχουν 

τη δυνατότητα να επιζητούν την παράλληλη και πολλαπλή πληροφορία από γρήγορες και πολυμεσικές πηγές με 

εικόνες, ήχους και βίντεο και να ανακτούν επίκαιρες γνώσεις μέσα από αλληλεπιδραστικές και άμεσα 

διασκεδαστικές διαδικασίες που τους παρέχουν ικανοποίηση. Αντίθετα στο παραδοσιακό σχολείο, οι εκπαιδευτικοί 

προσφέρουν στους μαθητές διδασκαλία με αργούς ρυθμούς και πληροφορίες από περιορισμένες πηγές. Επίσης οι 

πληροφορίες προσφέρονται με μονοσήμαντη κειμενική μορφή, μια γνώση γραμμική, ανεπίκαιρη, τυποποιημένη για 

ατομική επεξεργασία και λιγότερο υποσχόμενη για μελλοντική χρησιμότητα και απόλαυση (Jukes, 2005). Σύμφωνα 

με τον Jukes προτείνεται νέος τρόπος προσαρμογής των μεθόδων διδασκαλίας στις νέες συνθήκες που 

διαμορφώνονται με τη χρήση των ΤΠΕ. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται αύξηση της ταχύτητας παρουσίασης των 

πληροφοριών στους μαθητές με ταυτόχρονη παροχή ποικίλων ευκαιριών «ομαδοσυνεργατικής και διαδραστικής 

μάθησης, μέσα από πολυμεσικές εφαρμογές».  

Μεγάλη έρευνα σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των 25 χωρών μελών της Ε.Ε. έδειξε, ότι μέσος όρος 

χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν 67,4%. Τη μεγαλύτερη χρήση έκαναν το Λουξεμβούργο (98,7%), 

η Μ. Βρετανία (96,4%), η  Σλοβενία (96,4%), η  Ολλανδία (95,4%) και η  Κύπρος (95,3%), ενώ τη μικρότερη χρήση 

είχαν η Λετονία (36,9%) και η  Εσθονία (27,6%) και τελευταία θέση είχε η Ελλάδα (24,5%)(Institutional Repository - 

Library & Information Centre-University of Thessaly, 2019). Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί των σχολείων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών (σε ποσοστό 75,2%) δήλωσαν, ότι τους τελευταίους 12 

μήνες πριν την έρευνα, χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ στην τάξη και σχεδόν οι μισοί (ποσοστό 46%) αξιοποίησαν τις 

δυνατότητες των ΤΠΕ από 6% έως 24% των μαθημάτων. Στην Ελλάδα μία άλλη έρευνα έδειξε ότι 32,8% των 

εκπαιδευτικών χρησιμοποίησε τις ΤΠΕ και το 23,8% από αυτούς χρησιμοποίησε τις ΤΠΕ στο 25% έως 50% των 

μαθημάτων (Benchmarking Access and Use of ICT in European Schools, 2006). 
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 Όλες οι χώρες θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των πολιτών τους και ειδικά των μαθητών στις ΤΠΕ και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων διαδικτυακής πρόσβασης και επικοινωνίας, για την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού 

και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία και στην αγορά εργασίας (Rivero, 2006). Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει την  ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες θεωρίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση με τη 

χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική (Κόλλιας & Βοσνιάδου, 2002). 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Η κατανόηση της ολότητας και  της σταθερότητας της συνολικής  ενέργεια.  

• Η αναγνώριση των διαφόρων μορφών της.  

• Η κατανόηση της διαδικασίας μετατροπής της από  μια μορφή σε άλλη. 

   Ως προς τη χρήση ΤΠΕ: 

• Η εξοικείωση με τη χρήση διαφόρων μαθησιακών μορφών λογισμικών προσομοίωσης από 

το φωτόδεντρο. 

• Η εξοικείωση  των μαθητών με τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου. 

   Ως προς τη μαθησιακή ετοιμότητα: 

• Η κατανόηση της έννοιας της  «ενέργειας» και του καθοριστικού ρόλου της στο σύμπαν  

και στην οικεία καθημερινότητα, καθώς και της  μετατροπής της σε διάφορες μορφές. 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων  διερευνητικής μάθησης με  ομαδοσυνεργατικό τρόπο. 

• H κατάκτηση από τους μαθητές επικοινωνιακής ικανότητας και καλλιέργειας πνεύματος 

αλληλοβοήθειας και ομαδικότητας.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Η εισαγωγή στο θέμα γίνεται  με σύντομη αναφορά στον όρο ενέργεια και τις μορφές της. Η ενέργεια αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη ύπαρξης του σύμπαντος, της ζωής και «κινητήρια δύναμη» των πάντων. Το σύμπαν προήλθε από 

ένα μετασχηματισμό ενέργειας σε μάζα. Η συνολική ενέργεια του σύμπαντος  παραμένει σταθερή, αλλάζοντας 
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συνεχώς μορφή. Ο άνθρωπος  εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί  την ενέργεια μετατρέποντάς την με διάφορες 

μηχανές. Οι μορφές της ενέργειας είναι τα διάφορα «πρόσωπά» της, με βασικές όμως δύο: τη δυναμική και τη 

κινητική. Η ενέργεια   διατηρείται σε αποθήκες που λέγονται πηγές ενέργειας. Οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε 

ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. Ο άνθρωπος για να έχει βιώσιμη και αειφορική διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διδασκαλία της διδακτικής 

ενότητας «Ενέργεια- Μορφές ενέργειας: βιβλίο μαθητή σελ.10-11», παρουσιάζεται σε σχέδιο πλήρους σεναρίου και 

γίνεται μέσω της  αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ανομοιόμορφες ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και στη συνέχεια εργάζονται στο εργαστήρι υπολογιστών με τη 

βοήθεια  φύλλων εργασίας σε δύο φάσεις-στάδια. Κατά το α΄ στάδιο χρησιμοποιείται δραστηριότητα από το 

«Φωτόδεντρο» και γίνεται παρακολούθηση βίντεο από το «Noesis», με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια 

της ενέργειας και να  ανακαλύψουν τις μετατροπές της.  Στο β΄ στάδιο επιλέγεται ένας εννοιολογικός χάρτης, επίσης 

από το Φωτόδεντρο, όπου  οι μαθητές θα προβούν στην καταγραφή του για να κατανοήσουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά και τις μορφές της ενέργειας. Η ανακεφαλαίωση και η επανάληψη για καλύτερη εμπέδωση της 

δοθείσας γνώσης γίνεται με παρακολούθηση σύντομου βίντεο σχετικό με το θέμα, από το YouTube. Όλες οι 

δραστηριότητες συνοδεύονται από αναλυτικά και επεξηγηματικά φύλλα εφαρμογής. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ)  

Στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών θα υπάρχει συντόμευση προς το κατάλληλο εφαρμογίδιο του λογισμικού  

στο διδακτικό αντικείμενο Φυσικά/ Ερευνώ και Ανακαλύπτω του Φωτόδεντρου (Phet). Με τη βοήθεια του 

μαθησιακού αντικειμένου από το Φωτόδεντρο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8464 (Σχ. 1) και των 

απαραίτητων οδηγιών, των παρεχόμενων στο 1ο φύλλο εργασίας, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις διάφορες μορφές 

ενέργειας και τις μετατροπές, που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον της συγκεκριμένης προσομοίωσης.   
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Σχήμα 1:Ενέργεια και οι μετατροπές της 

 

Η παραπάνω προσομοίωση με  την εμπλοκή των μαθητών στο διαδραστικό περιβάλλον και η εμπλουτισμένη 

κινητικά εικόνα της ενέργειας και των μετατροπών της, οδηγεί στην ανεύρεση και κατανόηση των δύο 

μετατρεπόμενων κάθε φορά  μορφών ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική (καλώδια)   σε θερμική (ηλεκτρική κουζίνα) 

ή χημική (βενζίνη)   στο  αυτοκίνητο  σε (μηχανική-κινητική). Αποτέλεσμα της δραστηριότητας είναι η 

συγκεκριμένη προσομοίωση να λειτουργεί ως εργαλείο εμπέδωσης των θεωρητικών γνώσεων σε επίπεδο 

καθημερινών συμβάντων οικείων στους μαθητές, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους για διερευνητική και 

αποκαλυπτική μάθηση.      

Ως κατακλείδα  της 1ης φάσης επιλέχτηκε η παρακολούθηση από τους μαθητές  βίντεο από το Νόησης (Σχ. 2), το 

οποίο  αποτελεί   παράδειγμα μετατροπής της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική, καθώς  δόθηκε στους μαθητές η 

οδηγία να ανοίξουν στον υπολογιστή στη συγκεκριμένη σελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=8xZUe1gKB38 

 

Σχήμα 2: Μετατροπή κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική «τρέχω και παράγω ηλεκτρική   ενέργεια». 
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Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ)  
Δίνεται στους μαθητές ο παρακάτω  εννοιολογικός χάρτης (Σχ. 3)  που είναι στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 

ως υπερσύνδεσμος: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8578?locale=el και μαζί το 2ο  φύλλο εργασίας με οδηγίες,  

για να μπορούν οι μαθητές να προβούν στην εφαρμογή του.  

 

 

Σχήμα 3: Τα βασικά χαρακτηριστικά  και οι μορφές της ενέργειας 

Οι μαθητές συσχετίζοντας τις διάφορες έννοιες μεταξύ τους, δημιουργούν δυναμικά τον εννοιολογικό χάρτη με θέμα 

την ενέργεια, τα βασικά χαρακτηριστικά  και τις μορφές της και κάνοντας πρακτική εξάσκηση  κατανοούν τις βασικές 

έννοιες με διερευνητική διάθεση και καταλήγουν στα εξής: 

• Η ενέργεια μετατρέπεται  συνεχώς από  μία μορφή  στην άλλη και δεν χάνεται. 

• Η ενέργεια αποθηκεύεται.  

• Πηγές είναι οι αποθήκες ενέργειας.  

• Οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες. 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο ήλιος, ο άνεμος, το νερό και  η βιομάζα. 

• Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τα  ορυκτά, το φυσικό αέριο και  η πυρηνική ενέργεια. 

• Η κινητική και η δυναμική είναι οι βασικές μορφές της ενέργειας.  

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Κεφάλαιο: Ενέργεια και οι μετατροπές της 
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Πριν ξεκινήσεις με τη βοήθεια του δασκάλου σου διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες  της προσομοίωσης : 

 Άνοιξε τον υπολογιστή και μπες στον υπερσύνδεσμο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8464 που είναι 

στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 

1) Πάτησε  το σύμβολo ? και ενημερώσου για τις μετατροπές ενέργειας και για τον τρόπο που θα χειριστείς τα 

εικονίδια.   

2) Πάτησε το σύμβολο «επίδειξη» και θέσε τις εικόνες με το σύμβολο N   σε λειτουργία. Τι παρατηρείς; Τι 

χρειάζεται για να λειτουργήσουν; Γράψε τις σκέψεις σου με λίγα λόγια παρακάτω: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες που ανοίγουν με το σύμβολο N και στη συνέχεια πήγαινε στο πλαίσιο 

με το σύμβολο                και γράψε στο φύλλο εργασίας ποια μορφή ενέργειας μετατρέπεται κάθε φορά. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Ο ήλιος είναι μία μορφή ενέργειας. Γράψε παρακάτω πώς μετατρέπεται η ενέργεια αυτή σε άλλες μορφές 

και σκέψου αν τελικά χάνεται ή όχι; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Κεφάλαιο: Ενέργεια και οι μετατροπές της 
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Πριν ξεκινήσεις με τη βοήθεια του δασκάλου σου διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες  της προσομοίωσης : 

1.Άνοιξε τον υπολογιστή και μπες στον υπερσύνδεσμο                                                 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8578?locale=el    που είναι στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 

2.Πάτησε  το σύμβολοo ? και ενημερώσου για τους όρους  του εννοιολογικού χάρτη και για τον τρόπο που θα 

χειριστείς τα σύμβολα/εικονίδια. Στη συνέχεια κλείσε το ενημερωτικό πλαίσιο πατώντας το εικονίδιο      

που βρίσκεται πάνω και στη μέση του πλαισίου 

3.Πάτησε το σύμβολο «εκκίνηση» και προσπάθησε να γράψεις σωστά στα κενά τις λέξεις που ζητούνται. Μπορείς να 

μαντέψεις τη λέξη ή να ζητήσεις βοήθεια πατώντας τις εικόνες με το σύμβολοo ?. Αν  δυσκολεύεσαι πάρε βοήθεια 

από τον αριθμό που βρίσκεται πάνω στο κενό πλαίσιο, που δείχνει από πόσα γράμματα αποτελείται η λέξη που 

ψάχνεις.  

4.Αν πάλι δε βρίσκεις τη λέξη, πάτησε το τελευταίο από τα παρακάτω σύμβολα και η λέξη θα αποκαλυφθεί. Πάτησε 

το σύμβολο      P και συνέχισε παρακάτω.  

5.Γράψε τις μορφές ενέργειας που παρατηρείς και δώσε  με λίγα λόγια έναν δικό σου  ορισμό για τις μορφές 

ενέργειας  παρακάτω: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.Συμλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις:  

Η ενέργεια α---------αι, μ---------αι και χωρίζεται σε α---------- ες πηγές ενέργειας και μ-  α---------ες πηγές ενέργειας. 

Ανακεφαλαίωση- Πρόσθετα στοιχεία 
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Για τον εμπλουτισμό του σεναρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η παρακάτω υπερσύνδεση. Οι  μαθητές θα 

παρακολουθήσουν βίντεο για ανακεφαλαίωση και καλύτερη εμπέδωση της δοθείσας γνώσης στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  https://youtu.be/f-O_zvQhz28 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ είναι σημαντικά τόσο για τους μαθητές όσο και για τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές μετά 

το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας δήλωσαν, ότι με την υποστήριξη του μαθήματος με τις ΤΠΕ μπόρεσαν να 

συμμετάσχουν ομαδικά και να ανακαλύψουν τη γνώση, καθώς και να αλληλοεπιδράσουν και να μοιραστούν 

πληροφορίες. Η υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας με τη χρήση της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας 

δημιούργησε έντονα θετική  παρώθηση στους μαθητές και τους έδωσε το κατάλληλο έναυσμα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, αυξάνοντας το ενδιαφέρον  και την επίδοσή τους. Επίσης με την προβολή εικόνων  και την εφαρμογή της 

γνώσης με παιγνιώδη τρόπο μέσω λογισμικών στον υπολογιστή, η γνώση έγινε εύκολα αντιληπτή από τους μαθητές 

και στο μάθημα προτάθηκε η χαρά και η δημιουργική απασχόληση. Οι ίδιοι οι  μαθητές δήλωσαν, ότι με τη σωστή 

καθοδήγηση του δασκάλου τους κατάφεραν να καλύψουν τα κενά και να αντιληφθούν δύσκολες έννοιες των 

φυσικών επιστημών. Επιπλέον σύνδεσαν την ενέργεια με καθημερινές ασχολίες και μπόρεσαν εύκολα να 

αντιληφθούν τις μετατροπές της ενέργειας σε διάφορες μορφές και εμπέδωσαν, ότι η ενέργεια παραμένει σταθερή 

παρόλο που αλλάζει μορφή. Η ανεξάντλητη πηγή γνώσεων που επιτρέπει η χρήση της Τεχνολογίας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, τους έδωσε τη δυνατότητα  να ανοίξουν νέους ορίζοντες στη γνώση και, όπως οι ίδιοι  

δήλωσαν, να κάνει το σχολείο μια συναρπαστική, καθημερινή και ευχάριστη ενασχόληση για όλους. Η χαρά ήταν 

μεγάλη καθώς με τη χρήση των ΤΠΕ κατάφεραν να οδηγηθούν προς τη διερευνητική μάθηση.  

 Παράλληλα ο εκπαιδευτικός με τη χρήση των ΤΠΕ ένιωσε ότι ακολουθεί τις επιτάσεις  της  σύγχρονης εποχής, 

πλησιάζοντας τους μαθητές με πιο ενδιαφέρον τρόπο και εφαρμόζοντας ενεργητική εκπαιδευτική διαδικασία στην 

τάξη. Η διάλεξη αντικαθίσταται από πρακτική μέσω του παιχνιδιού και της ηλεκτρονικής εικόνας  και αυτό οδηγεί με 

τη σωστή καθοδήγηση στα θεμέλια της αληθινής γνώσης. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται θετικά αισιόδοξος και έχει 

πειστεί για την συμβολή των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης. Δε φοβάται τη χρήση τους και θεωρεί ότι η εισαγωγή 

των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει θεμελιώδη σημασία και θετική επίδραση στη μάθηση,  χωρίς να υπάρχει   κίνδυνος να 

υποκαταστήσουν το ρόλο του δασκάλου (Vosniadou & Kollias, 2001).  Αντιθέτως ο εκπαιδευτικός υποστήριξε, ότι η 

ένταξή τους στη διδακτική πράξη έρχεται να ενισχύσει το έργο του (Παναγιωτακόπουλος, 2005). Συγχρόνως  επιλέγει 

τη χρήση των ΤΠΕ και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, γιατί πιστεύει ότι είναι συναρπαστικά εργαλεία και μέσα 

μάθησης, τα οποία φέρνουν στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τον ίδιο το μαθητή (Μακράκης, 2000). Η 

συμβολή του  εκπαιδευτικού  κρίνεται πάντα αναγκαία και ουσιαστική, γιατί υποστηρίζει και καθοδηγεί τους 
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μαθητές να βρουν λύσεις χωρίς να τους δίνει έτοιμες τυποποιημένες γνώσεις, αλλά τους εμπλέκει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία κάνοντας τη διδασκαλία πιο αποκαλυπτική και ενδιαφέρουσα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από την αξιολόγηση του σεναρίου για τη διδασκαλία της διδακτικής ενότητας 

«Ενέργεια-Μορφέςς ενέργειας» από το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου «Φυσικά/ Ερευνώ και 

Ανακαλύπτω» με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ήταν ιδιαίτερα θετικά και 

αισιόδοξα. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, ανέπτυξαν φαντασία και δημιουργικότητα σε ένα 

περιβάλλον ενεργητικής μάθησης και  εφάρμοσαν δραστηριότητες με τη χρήση εργαλείων web 2.0.  με την 

υποστήριξη της τεχνολογίας. Η χρήση των ΤΠΕ δεν είναι απλά ένα εργαλείο επικοινωνίας και πληροφόρησης, αλλά 

τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι της καθημερινής ζωής όλων των ανθρώπων (Prensky, 2004). 

Σε μια μεγάλη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν όλοι (90%) οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

φάνηκε να αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι γνώση της τεχνολογίας και σχεδόν οι μισοί (48%) από αυτούς 

μάθαιναν μόνοι τους και εκτός σχολείου με τη χρήση των ΤΠΕ (NetDay, 2004). Οι μαθητές βιώνοντας την 

ενδιαφέρουσα γι’ αυτούς άτυπη εξωσχολική γνώση και εμπειρία και παράλληλα εμπλεκόμενοι στην τυπική 

φορμαλιστική σχολική γνώση, ζουν μέσα σε μια αντιφατική και δυσνόητη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η 

υποστήριξη της μάθησης με τις δυνατότητες των ΤΠΕ καταφέρνει να κάνει ευχάριστη, κατανοητή και ενδιαφέρουσα 

τη σχολική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Roschell και των συνεργατών του, οι οποίοι ερεύνησαν διάφορες 

εφαρμογές των ΤΠΕ για να εξηγήσουν πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές, κατέληξαν ότι η χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική υποστηρίζει τεσσάρα βασικά χαρακτηριστικά της μάθησης: Την ενεργή συμμετοχή, 

τη συμμετοχή σε ομάδες, τη συχνή αλληλεπίδραση με την ανατροφοδότηση και τη σύνδεση της διδασκαλίας με 

πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (Roschelle et al., 2002). Σε όλα τα στάδια της παρούσας διδακτικής 

ενότητας δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, ώστε μαθητές και 

εκπαιδευτικοί να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιοποίηση των δυναμικών 

προσομοιώσεων με τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο διερευνητικής προσέγγισης και μελέτης της μετατροπής της 

ενέργειας από τη μία μορφή σε άλλη, έγινε με την εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

προσδίδοντας στη μάθηση αλληλεπιδραστικό και διασκεδαστικό χαρακτήρα. Με τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

οι εκπαιδευτικοί αποκτούν ρόλο εμψυχωτή, συντονιστή και αρωγού της ανάπτυξης και αγωγής των μαθητών σε 

γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ οι μαθητές γίνονται ευχάριστα αποδέκτες της μάθησης.  

Συγχρόνως το σχολείο αποκτά καινοτόμο ρόλο και γίνεται ευχάριστη ενασχόληση για τα παιδιά, τα οποία μαθαίνουν 

να ερευνούν, να ανακαλύπτουν και να διαμορφώνουν ελεύθερη κριτική σκέψη.  
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Εν κατακλείδι το όφελος για μαθητές και εκπαιδευτικούς στην εκπόνηση του σεναρίου με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας ήταν μεγάλο, γιατί επιτεύχθηκε παιγνιώδη και συνεργατική  μάθηση με στροφή στην καινοτομία και 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. 
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«ImaginAction:  

Αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων με στόχο την 

ευαισθητοποίηση στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης»  

Γκένιου Θεοδώρα1 
1 Εκπαιδευτικός ΠΕ06, MA, Med 

ΓΕΛ Πεντάπολης Σερρών 

Πρεσβευτής eΤwinning Κεντρικής Μακεδονίας 

tgkeniou@sch.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Καταπολέμηση ανισοτήτων, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας, αυτοί είναι μόνο μερικοί από 

τους 17 παγκόσμιους στόχους ανάπτυξης για έναν καλύτερο κόσμο, οι οποίοι συνδιαμορφώθηκαν από τα κράτη-μέλη 

του ΟΗΕ. Στόχος του έργου μας ήταν να προσελκύσουμε τους μαθητές μας σε δραστηριότητες που θα τους 

ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη που συμφωνήθηκαν το 2015. Στο πλαίσιο 

του έργου μας, αξιοποιήσαμε ψηφιακά πολυτροπικά κείμενα, όπως συννεφόλεξα, infographics και podcasts για έναν 

ραδιοφωνικό σταθμό, μέσω των οποίων διαπραγματευόμαστε αυτά τα θέματα. Οι συμμετέχοντες μαθητές 

εργάστηκαν σε εθνικές και διεθνείς ομάδες που μοιράζονται και ανταλλάσσουν ιδέες, απόψεις και προτάσεις σχετικά 

με τις διάφορες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η υφήλιος μέχρι το 2030. Έχουν συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις, 

ανταλλάσσοντας εμπειρίες και επιχειρήματα προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για υπεύθυνη 

συμπεριφορά για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ταυτόχρονα διαμορφώνονται ταυτότητες ενεργών 

πολιτών οι οποίοι είναι σε θέση να κατανοούν και να παράγουν πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα, αξιοποιώντας 

σύγχρονα διαθέσιμα ψηφιακά μέσα.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργατικές δεξιότητες, ψηφιακός γραμματισμός  



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

420 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι δεκαεπτά «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» των Ηνωμένων Εθνών εκφράζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις που 

καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και οι παγκόσμιοι ηγέτες7. Αλλά τι μπορεί να 

κάνει ο μέσος άνθρωπος ή οι μαθητές μας για να εξαλειφθούν οι ανισότητες, η πείνα, η φτώχεια; Η ομάδα των 

υπεύθυνων εκπαιδευτικών πιστέψαμε ότι μπορούμε να έχουμε αντίκτυπο στον χώρο της εκπαίδευσης. Το έργο μας 

ImaginAction οδήγησε τους μαθητές να συνεργαστούν σε εθνικές και διεθνείς ομάδες, ανταλλάσσοντας ιδέες και 

προτάσεις σχετικά με τις διάφορες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέχρι το 2030. Προσδοκούσαμε 

ότι θα αναλάβουν δράση και θα φανταστούν δημιουργικούς τρόπους ευαισθητοποίησης. Πιστέψαμε ότι η 

συμμετοχή των μαθητών στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις μπορεί να 

βοηθήσει στην καταπολέμηση των απειλών που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σήμερα. Το συνεργατικό ηλεκτρονικό 

περιοδικό και το ραδιοφωνικό κανάλι που ετοιμάσαμε, επέτρεψε στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις ιδέες και 

τις απόψεις τους με τους συμμαθητές τους και τον κόσμο. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το θέμα του έργου αφορά τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ8 «Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το 

μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη». 

Πρόκειται για μια πρόκληση την οποία οι Ευρωπαίοι έφηβοι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν, λειτουργώντας 

σε ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των 10 εταιρικών σχολείων στην γλώσσα εργασίας, την αγγλική. 

Κύριος στόχος του σχεδίου εργασίας είναι να διεξαχθεί έρευνα στα επιλεγμένα πεδία μέσω της μελέτης και της 

παραγωγής πολυτροπικών ‘στατικών’ κειμένων με τη μορφή πληροφοριογραφημάτων (infographics), συννεφόλεξων 

και ‘πολυμεσικών’ κειμένων με τη μορφή podcasts, με τη χρήση εργαλείων Web 2.0.  

Σύμφωνα με το επιμορφωτικό υλικό της επιμόρφωσης επιμορφωτών Β’ Επιπέδου (ΙΕΠ 2018) τα 

πληροφοριογραφήματα αφορούν ένα κειμενικό είδος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί 

πληθώρα μαθησιακών στόχων, όπως η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων μέσω διαπραγμάτευσης γραπτών κειμένων 

(π.χ. άρθρων) καθώς παρέχουν έναυσμα για οπτικοποίηση δεδομένων, για οργάνωση ενός αγώνα 

επιχειρηματολογίας, για σύνοψη κομβικών ιδεών.  

 
7 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
8 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71  
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Τα συννεφόλεξα επίσης αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο οπτικής αναπαράστασης των δεδομένων ενός κειμένου. 

Όπως και τα πληροφοριογραφήματα, χρησιμοποιούνται για να γίνουν πιο εύληπτες οι πληροφορίες που περιέχουν, 

για να συσχετισθούν και να κατηγοριοποιήθουν μέσω υπερσυνδέσμων με ιστότοπους, για να αποδώσουν οπτικά τη 

συχνότητα των λέξεων-κλειδιών, για να συνοψίσουν και να απεικονίσουν το περιεχόμενο ενός γραπτού κειμένου.  

Τα podcasts είναι ψηφιακά ακουστικά αρχεία που διατίθενται στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή 

σε συνδρομητικά κανάλια ή μέσω ελεύθερων και δωρεάν εφαρμογών. Μπορούν να αξιοποιηθούν στην ξενόγλωσση 

τάξη για την παραγωγή, μεταξύ άλλων, ραδιοφωνικών εκπομπών, ωθώντας τους μαθητές να εξασκήσουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε αυθεντικές περιβάλλοντα. 

Η αξιοποίηση αυτών των πολυτροπικών κειμένων με στόχο την αποκωδικοποίηση όχι μόνο λεκτικών αλλά και άλλων 

κωδίκων επικοινωνίας συντελεί στην καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού, καθώς οι μαθητές ευαισθητοποιούνται 

ως προς τις βασικές συμβάσεις που διέπουν τη διάταξη κειμένου και γραφικών. Επιπρόσθετα, καλούνται να 

αποκωδικοποιήσουν τα δομικά στοιχεία μιας ‘ιστορίας’ και τους κανόνες του οπτικού σχεδιασμού αναφορικά με το 

περιεχόμενο τους. Η χρήση της τεχνολογίας στο πλαίσιο του έργου ξεφεύγει λοιπόν από την ‘εργαλειακή λογική’ και 

στοχεύει στην κατάκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Δεν εστιάζει στη γλωσσική εξάσκηση αλλά στη 

χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο συνεργατικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα αναπτύσσεται ο ψηφιακός γραμματισμός, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν και αποκωδικοποιούν 

κείμενα που εντάσσονται λειτουργικά σε ψηφιακά περιβάλλοντα, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητα τους και 

τη σκέψη τους, κάνοντας πειραματισμούς,  ανταποκρινόμενοι στον χαρακτηρισμό «ψηφιακά γηγενών» που τους έχει 

αποδοθεί.  

Τέλος, η ενθάρρυνση της συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των διεθνών 

ομάδων, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες που σχετίζονται με επίκαιρα κοινωνικά θέματα 

ενισχύουν τον κοινωνικό γραμματισμό με στόχο τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη του κόσμου.  

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Οι πυλώνες πάνω στους οποίους έχει δομηθεί το έργο συμπεριλαμβάνουν την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη 

μάθηση, σε εθνικές και διεθνείς ομάδες, την έμφαση στην ανάπτυξη διαλόγου και αμφίδρομης επικοινωνίας, τη 

χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών. Η αξιοποίηση των συνεργειών των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών, η οποία αντανακλάται στην επικοινωνία, τη δημοσίευση άρθρων και την 
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προετοιμασία του προγράμματος του ραδιοφώνου παραπέμπει σε μια παιδαγωγική που θέτει στο επίκεντρο τον 

μαθητή, συμπεριλαμβάνοντας τα ενδιαφέροντά του/της, προωθώντας τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, 

ενθαρρύνοντας την αυτονομία και την προσωπική πρωτοβουλία. Ταυτόχρονα ενθαρρύνονται οι μαθητές να 

παρατηρούν τον κόσμο και να ακούν, να σέβονται τις απόψεις των άλλων, να διαμορφώνουν τη δική τους, να 

αναστοχάζονται κριτικά, να μαθαίνουν να παίρνουν αποφάσεις έτσι ώστε να διαμορφώνονται υπεύθυνοι πολίτες. 

Πέραν της παρακολούθησης της κοινωνικής πτυχής της μάθησης, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης της νοημοσύνης και 

του προσωπικού ύφους του κάθε μαθητή, προώθησης της αυτονομίας και της ελευθερίας έκφρασης, μάθησης για 

την εκμάθηση και αξιολόγηση της μάθησης. 

Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες9 δίνει έμφαση στην απομάκρυνση από την υλικοκεντρική 

προσέγγιση στην ξενόγλωσση τάξη, στη διαφοροποίηση της διδακτικής διαδικασίας, στην παροχή δυνατοτήτων στον 

μαθητή ώστε να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε πραγματικές ή προσομοιωμένες συνθήκες επικοινωνίας, στο να 

λειτουργεί ο εκπαιδευτικός δημιουργικά και εφευρετικά, ώστε να χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο ως απλό 

βοήθημα και όχι ως καθοριστικό της διδακτικής διαδικασίας. Αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται μέσω του σχεδιασμού 

και υλοποίησης αυτού το σχεδίου εργασίας το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού των 

μαθητών, προτρέποντας τους να οικοδομήσουν τη γνώση με τη χρήση ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο της 

διερευνητικής προσέγγισης στη μάθηση. Ταυτόχρονα η πρόταση αυτή λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό σενάριο, η 

δομή των δραστηριοτήτων και η διαδικασία υλοποίησης του οποίου είναι δυνατό να προσαρμοστούν σε άλλα 

διδακτικά περιβάλλοντα.  

Πέραν του γενικότερου πλαισίου που θέτει το ΕΠΣ-ΞΓ, το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα Αγγλικά στο Λύκειο 

(ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003) στην ηλικία 16-18 ετών (Λύκειο) διευκρινίζει πως οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να 

αναπτύσσουν προφορικό και γραπτό λόγο, να εκφράζονται κατάλληλα σύμφωνα με το εκάστοτε επικοινωνιακό 

πλαίσιο, να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες, να «μάθουν πώς να μάθουν» και να γίνουν ανεξάρτητοι στην 

πορεία της μάθησης. Όπως γίνεται εμφανές από τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, αυτοί είναι 

στόχοι που έχει υπηρετήσει η ομάδα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και η καλλιέργεια της 

βασικής ικανότητας της πολυγλωσσίας και η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων10.  

 
9 https://rcel2.enl.uoa.gr/xenesglossesedu2/?p=87  
10 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-
lifelong-learning_el  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι ιδρυτές του έργου σε συνεργασία με τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς δόμησαν το έργο σε ενότητες μετά από 

κοινή προετοιμασία και σχεδιασμό, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των 

ομάδων των εταιρικών σχολείων. Μετά τις αρχικές συστάσεις, η πρώτη δραστηριότητα είχε ως στόχο την εξοικείωση 

των μαθητών με το θέμα. Στις σελίδες 3 και 4 του μαθησιακού περιβάλλοντος twinspace (learning management 

system), το οποίο παρέχεται δωρεάν από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning μετά την 

έγκριση της έναρξης μιας νέας συνεργασίας, αναρτήθηκε σχετικό υλικό. Οι μαθητές, με αφορμή την Ευρωπαϊκή 

Μέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου) κλήθηκαν να δημιουργήσουν 17 συννεφόλεξα, ένα ανά παγκόσμιο στόχο, με τη 

βοήθεια όλων των χωρών. Ζητούμενο είναι να αναμειχθούν λέξεις από τις μητρικές γλώσσες των μαθητών και από 

τα αγγλικά. Κάθε σχολείο έπρεπε να προετοιμάσει ένα έγγραφο του Word όπου οι μαθητές θα έγραφαν 17 σύνολα 

λέξεων. Κάθε σετ αποτελούνταν από δύο λέξεις στη μητρική τους γλώσσα, οι οποίες αφορούν τις προτάσεις των 

μαθητών ώστε να επιτευχθεί κάθε ένας από τους 17 στόχους. Τα συννεφόλεξα δημιουργήθηκαν, συγκεντρώθηκαν 

και ενσωματώθηκαν με τη βοήθεια του εργαλείου wordart στο twinspace (βλ. Σχήμα 1). 

 

 

Σχήμα 1: Τα συννεφόλεξα με θέμα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης  
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Έχοντας χωριστεί σε εθνικές ομάδες, η δεύτερη δραστηριότητα, «team up», αποσκοπούσε στην επιλογή, από 

πλευράς μαθητών, των διεθνών ομάδων στις οποίες θα ήθελαν να ενταχθούν. Πρώτον, έπρεπε να επιλεχθεί ένας 

στόχος ανά εθνική ομάδα και να εξηγήσουν οι μαθητές γιατί θα ήθελαν να εστιάσουν σε αυτόν τον στόχο. Δεύτερον 

έπρεπε να αναζητήσουν μία φωτογραφία (με ελεύθερα δικαιώματα χρήσης) η οποία να παρουσιάζει ένα πρόβλημα 

που σχετίζεται με αυτόν τον στόχο και μια εικόνα (με ελεύθερα δικαιώματα χρήσης) που θα παρουσιάζει μια λύση. 

Τρίτον έπρεπε να προσπαθήσουν να βρουν ένα πρόσφατο άρθρο στα αγγλικά σχετικά με το στόχο που είχαν επιλέξει, 

να αντιγράψουν και να επικολλήσουν το σύνδεσμο για τους συνεργάτες σας και να συνοψίσουν το άρθρο σε μερικές 

γραμμές (δόθηκαν επιλογές από διάσημα ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το The Huffington Post, The Guardian, 

Οι Times, CNN, BBC News). Αναπτύσσοντας συζήτηση σχετικά με τα θέματα αυτά στο forum του έργου, οι εθνικές 

ομάδες γνωρίζονται και επιλέγουν τελικά τις ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας, έχοντας ήδη αποκτήσει βασικές γνώσεις 

για το θέμα.  

Οι ευρωπαϊκές ομάδες απαρτίζονται από δύο ως έντεκα εθνικές ομάδες όσες και τα συμμετέχοντα σχολεία, τα οποία 

αριθμούν 364 μαθητές. Μπορεί να γίνει αντιληπτό πως μια τέτοια συνεργασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, για τον 

λόγο αυτό οι Ισπανοί μαθητές του ιδρυτικού σχολείου αναλαμβάνουν ρόλο μαθητή επιβλέποντα, συντονίζοντας τη 

διαδικασία και κάνοντας επιμέλεια των τελικών προϊόντων. Αφού γίνεται η επιλογή της διεθνούς ομάδας με βάσει 

την επιλεγμένη θεματική ενότητα-στόχο, προκύπτουν δεκαεπτά διεθνείς ομάδες. Τα μέλη των ομάδων, στη συνέχεια, 

ψηφίζουν το λογότυπο που θεωρούν πως αντιπροσωπεύει καλύτερα το θέμα του έργου (σελίδα 7) αφού έχουν 

αναρτήσει τις προτάσεις τους σε πίνακα με το εργαλείο dotstorming, όπου γίνεται ψηφοφορία (βλ. Σχήμα 2).  
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Σχήμα 2: Μερικές από τις προτάσεις των ομάδων για λογότυπα του έργου 

Η πρώτη ομαδική δραστηριότητα επίπεδο διεθνών ομάδων (σελίδα 8) αφορούσε την κατασκευή ενός 

πληροφοριογραφήματος (infographic) (βλ. Σχήμα 3). Ως ένα κειμενικό είδος με το οποίο υπάρχει ελάχιστη έως 

μηδενική εξοικείωση, αρχικά δίνεται ο ορισμός και δύο παραδείγματα πληροφοριογραφημάτων που σχετίζονται με 

κάποιους από τους 17 στόχους και τα προβλήματα στα οποία αναφέρονται (π.χ. περιβαλλοντική μόλυνση, 

υποσιτισμός). Στους μαθητές δίνεται η οδηγία να παρουσιάσουν τον στόχο στον οποίο έχουν ήδη επιλέξει να 

εργαστούν με τη μορφή infographic. Συγκεκριμένα, παραθέτοντας τις οδηγίες, ζητούμενο είναι «να χρησιμοποιήσετε 

τις ικανότητές σας για κριτική σκέψη για να οργανώσετε τις πληροφορίες με σαφή και συνεπή τρόπο, καθώς και τις 

δημιουργικές δεξιότητές σας για να το καταστήσετε οπτικά ελκυστικό. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργαστείτε 

αποτελεσματικά ως ομάδα, ώστε: να επικοινωνείτε συχνά, να είστε υποστηρικτικοί και πάντα να σέβεστε τους 

συνεργάτες σας». Διευκρινίζεται πως κάθε μια διακρατική ομάδα θα εργαστεί για ένα πληροφοριογράφημα (βλ. 

Σχήμα 3). Σε περίπτωση που μια διεθνής ομάδα απαρτίζεται από περισσότερες των 6 εθνικών ομάδων, θα πρέπει να 

δημιουργηθούν δύο πληροφοριογραφήματα. Υποστηρικτικά δίνεται ένα νήμα συζήτησης στο σχετικό forum, ένας 

φάκελος στον χώρο «Υλικά» του twinspace, ένα συνεργατικό έγγραφο google, εκπαιδευτικά μαθήματα (tutorials με 

τη μορφή βίντεο και αρχείο pdf) για τη χρήση του προτεινόμενου διαδικτυακού εργαλείου https://www.easel.ly 

και μια επιπλέον υποσελίδα με συγκεκριμένες οδηγίες για την επιλογή προεπιλεγμένων μορφών παρουσίασης και 

αποθήκευσης του υλικού. Επιπλέον δίνονται συμβουλές για το πώς να οργανωθούν με καλύτερο τρόπο τα γραπτά 

κείμενα των μαθητών στα forum και τα συνεργατικά έγγραφα. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός 

σημειωτικών τρόπων, διαθέσιμων λόγω των διαφορετικών στοιχείων μορφοποίησης του κειμένου (χρώματα, 

γραμματοσειρές, αρίθμηση κτλ) και της δυνατότητας εισαγωγής στατικών εικόνων και βίντεο, προκειμένου να 

οπτικοποιηθεί και να οργανωθεί η πληροφορία, να γίνει περισσότερο εύληπτη, καθιστώντας το περιβάλλον των 

forum πολυτροπικό και πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Ειδική μνεία γίνεται στην ανάγκη σεβασμού της πνευματικής 

ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των δημιουργών, προτείνοντας τη χρήση υλικού από τον Δημόσιο Τομέα (free 

Domain). Η εργασία των ομάδων εκτυλίσσεται στο συνεργατικό έγγραφο και μετά την ολοκλήρωση της μεταφέρεται 

στον περιβάλλον δημιουργίας του infographic. Επίσης προτείνονται σύνδεσμοι με άρθρα και συναφές με τον κάθε 

στόχο υλικό.  
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Σχήμα 3: Κάθε μια διεθνής ομάδα επιλέγει έναν στόχο για να τον παρουσιάσει με μορφή infographic  

Με γνώμονα τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, όπως εκφράζονται από τον Led Vygotsky, εκπαιδευτικοί 

αναλαμβάνουν τον ρόλο του υποστηρικτή και συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντας υποστήριξη και 

διαρκή ενθάρρυνση στους έφηβους μαθητές οι οποίοι καθοδηγούνται μέσω της ‘υποβοηθούμενης’ ανακάλυψη, με 

τη βοήθεια του σχεδιασμού μιας διδακτικής κατάστασης αφενός  και την καθοδήγηση και διαμεσολάβηση της 

εργασίας αφετέρου, σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως αυτό διαμορφώνεται με τη χρήση των 

διαδικτυακών εργαλείων, των εσωτερικών εργαλείων της προτεινόμενης πλατφόρμας διαχείρισης μάθησης (LMS) 

twinspace και με σεβασμό στις ατομικές διαφορές των μαθητών, σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας, σε 

ένα αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας και συνεργασίας (βλ. Σχήμα 4).  
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Σχήμα 4: Σε κάθε συνεργατικό έγγραφο των διεθνών ομάδων, οι εθνικές ομάδες εργάζονται συνεργατικά και αλληλεπιδραστικά 

χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό χρώμα 

 Η δεύτερη δραστηριότητα του έργου διαδέχεται την προηγούμενη και την επεκτείνει, αξιοποιώντας τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί στη συνεργατική εργασία, καθώς το παραγόμενο προϊόν αφορά 

πλέον την παραγωγή ψηφιακών ηχητικών αρχείων (podcasts) που συντίθενται σε μια ενιαία ραδιοφωνική εκπομπή. 

Εκτός από την παρουσίαση του θέματος ανά στόχο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις προτάσεις και λύσεις σε τοπικό 

επίπεδο και στην ενσωμάτωση συνεντεύξεων με τοπικούς φορείς, έτσι ώστε οι μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη 

διερεύνηση του θέματος, να κάνουν παραγωγή υλικού με δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες και δράση. Μια εργαλειοθήκη (Toolbox) είναι διαθέσιμη προκειμένου να έχουν υποδείγματα για τη 

συγγραφή σεναρίων για δημοσιογραφικές εκπομπές, για τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμενικού 

είδους των ραδιοφωνικών εκπομπών και για τη χρήση του εργαλείου Audacity προκειμένου να γίνει η επιμέλεια του 

ηχητικού υλικού. Η ραδιοφωνική εκπομπή με τα επιμέρους ψηφιακά αρχεία είναι προσβάσιμη εδώ 

https://soundcloud.com/imagine-action  

Η τελευταία ενότητα του έργου είναι αφιερωμένη στην αυτοαξιολόγηση και των αναστοχασμό των μαθητών. Ανά 

ομάδα αξιοποιούν τους πίνακες twinboard για να ανεβάσουν τα σχόλια τους σε ερωτήματα όπως «Τι έμαθες? Τι σου 

άρεσε να κάνεις; Κάτι που σε εκπλήσσει; Τι θα θυμάστε από αυτή την εμπειρία;» και σε έναν πίνακα answergarden 
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καταθέτουν «μια σκέψη (ένα ουσιαστικό), μια ενέργεια (ένα ρήμα) και ένα συναίσθημα (επίθετο) που θα κρατήσουν 

από αυτό το έργο.» (βλ. Σχήμα 5). Ενώ τα ποιήματα με μορφή ακροστιχίδας (acrostic poems) έδωσαν την ευκαιρία 

στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά.  

 

Σχήμα 5: Οι πίνακες με τα μηνύματα αποχαιρετισμού και απολογισμού 

 

Σχήμα 6: Ποιήματα με μορφή ακροστιχίδας ως απολογισμός του έργου 
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Συνολικά, τα τελικά προϊόντα του έργου συμπεριλαμβάνουν ένα δημόσιο twinspace 

https://twinspace.etwinning.net/72498/home όπου καταγράφεται όλη η πορεία της συνεργασίας καθώς και το 

συνοπτικό βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=Nou5ss6hTq8  
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Ηλεκτρονική Συνεργασία σε θέμα τέχνης μεταξύ σχολείων 

διαφορετικών βαθμίδων  

Σουβατζόγλου Βασίλειος 1 

 

1Εκπ/κός ΠΕ86- Πληροφορικής 

basou@sch.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείμενο επιχειρεί αρχικά να αποτυπώσει τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στις συνεργασίες και 

συμπράξεις ανάμεσα σε σχολεία διαφορετικών βαθμίδων, κατόπιν εξετάζει τις συμπράξεις αυτές όταν είναι 

διεπιστημονικές και με θεματική την Τέχνη. Έπειτα το σύνολο των βιβλιογραφικών δεδομένων εντάσσεται στην 

υλοποίηση ενός συνεργατικού έργου eTwinning ανάμεσα σε ένα ελληνικό Λύκειο και σ’ ένα ελληνικό Δημοτικό και 

αφού περιγράφεται το έργο, αποτιμάται βάσει των δεδομένων αυτών. Η συνεργασία αποδείχτηκε παραγωγική, 

κατεγράφησαν διαφορές στην υλοποίηση ενώ ταυτόχρονα έγινε φανερό ότι τέτοιες συνεργασίες είναι εφικτές, χωρίς 

μονόδρομη ροή ισχύος, όταν και τα δύο μέρη εργάζονται παραγωγικά, οι εκπαιδευτικοί έχουν πλήρως ξεκάθαρο το 

πλάνο υλοποίησης και καθίστανται και αυτοί συνδημιουργοί. Κρίνεται ότι υπάρχουν πολλές ακόμα διαστάσεις του 

θέματος προς διερεύνηση.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βαθμίδα εκπαίδευσης, συνεργασία, eTwinning 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Η συνεργασία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα σχολεία προκύπτει μέσα στο πλαίσιο που συνδιαμορφώνουν 

διάφορες κοινωνικές και εκπαιδευτικές τάσεις όπως η αποκέντρωση ή η αποσυγκέντρωση της εξουσίας ή η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι κυρίαρχες τάσεις που διακρίνονται είναι (Slater, 2004) : 

• Η τάση προς ένα αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο με αποκέντρωση της εξουσίας στα σχολεία και στους 

εκπαιδευτικούς σε ένα σαφές οριοθετημένα πλαίσιο (Caldwell, 2003) με μεταβίβαση και αντίστοιχα της 
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ευθύνης της λογοδοσίας. Οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουν και ασκούνται στη λήψη αποφάσεων εντός του 

σχολείου και εντός της συνεργασίας. 

• Η τάση οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ν’ αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και πρωτοβουλία για την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Οι συνεργασίες μεταξύ σχολείων έχουν ως επακόλουθο της δημιουργία μικρών ή μεγαλύτερων 

Κοινοτήτων Πρακτικής εντός των οποίων τελικά οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν 

επαγγελματικά (Patton & Parker, 2017). 

• Η τάση κατά την οποία το σχολείο, το οποίο είναι μια κοινότητα, να επιδιώκει τη διεύρυνση του ως κοινότητα 

έξω από τα φυσικά του όρια. Οι σημερινές δυνατότητες επικοινωνίας και ανταλλαγής και μέσω του φυσικού 

κόσμου αλλά και εντός του ψηφιακού παρέχουν τα εργαλεία για δημιουργία συνεργασιών και υλοποίηση από 

κοινού έργων και εν τέλει όχι μόνο την οικοδόμηση μιας ευρύτερης σχολικής κοινότητας αλλά και την καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου ως κοινότητας. 

• Η τάση που παρατηρείται σήμερα στην κοινωνία για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ των σχολείων, 

την κοινότητα και άλλους οργανισμούς. Έτσι η λειτουργία των οργανισμών όπως τα σχολεία γίνεται πιο 

διαφανής και αυξάνεται η κοινωνική τους επιρροή αλλά και η κοινωνική τους συνεργασία. Ένας οργανισμός 

όπως το σχολείο αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο ότι είναι μια δομή που μπορεί να βελτιωθεί μέσω μια 

δυναμικής που μπορεί να την παρέχει η αλληλεξάρτηση με άλλα σχολεία και οργανισμούς και η 

αλληλεπίδραση τους σε πολλά επίπεδα. 

Το τοπίο της διασχολικής συνεργασίας είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων αποτελούμενο 

από διαφορετικές μορφές συνεργατικών δραστηριοτήτων, επίσημων και άτυπων ή και συνδυασμό τους. Οι 

συνεργασίες αυτές, όταν είναι μαθητοκεντρικές με έντονη τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων (Irwin & Farr, 2004), 

είναι κυρίως μεταξύ σχολείων όμοιας βαθμίδας ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται και συνεργασίες μεταξύ σχολείων 

διαφορετικής βαθμίδας ή και μεταξύ σχολείων και πανεπιστημιακών σχολών. Οι μέχρι τώρα έρευνες εκτιμούν ότι 

αυτές οι συνεργασίες μπορούν να είναι επωφελείς για όλους τους εταίρους (Brumbach & Ridenour, 2003). Όμως αν 

και η μελέτη πολλών συμπράξεων μεταξύ σχολείων και πανεπιστημιακών σχολών διαπιστώνει την ωφέλεια και των 

δύο μερών, καθώς διαπιστώνεται ότι η πανεπιστημιακή κουλτούρα έρευνας περνά στο σχολείο, οι πανεπιστημιακοί 

πόροι προσφέρονται επίσης σ’ αυτά και δημιουργείται προοπτική ένταξης στο πανεπιστήμιο των μαθητών ενώ τα 

πανεπιστήμια ασκούν την πρακτική τους και τις ερευνητικές δράσεις (Jones, Yonezawa, Ballestros, & Mehan, 2007; 

Nunez & Olilva, 2009; Valadez & Snyder, 2006), είναι εύκολο να διαπιστωθεί μια άνιση σχέση ισχύος στη διαδικασία 

συμμετοχής των μαθητών. Η άνιση αυτή σχέση διαφαίνεται και στα συμπεράσματα μελετών τέτοιων συμπράξεων 

όπου για παράδειγμα ενώ τέτοιες συνεργασίες κρίνεται μπορούν να αναμορφώσουν το σχολείο και να βελτιώσουν 

οι μαθητές τις επιδόσεις τους (Kezar, 2007) ταυτόχρονα δεν καταγράφεται κάποιου είδους αλλαγή στο 
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πανεπιστημιακό ίδρυμα παρά ότι οι διδάσκοντες στις πανεπιστημιακές σχολές θα επιτύχουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη στο τομέα της υλοποίησης διδασκαλιών (Brumbach & Ridenour, 2003).  

Η τάση της μονοκατευθυντικής ροής γνώσης σε τέτοιου είδους συμπράξεις διαπιστώνεται και από τον Weerts (2007) 

που μάλιστα τη διαγνώνει ως βαθιά ριζωμένη και θεωρεί απαραίτητη περισσότερη διερεύνηση για να διαπιστωθεί 

εάν η πανεπιστημιακή σχολή δεσμεύεται ουσιαστικά στη σύμπραξη ή απλώς αναδιαμορφώνει τη δουλειά της στο 

πλαίσιο της συνεργασίας (Donnelly, 2018). Είναι ένα καίριο ζήτημα που τίθεται ακόμα και στη συνεργασία μεταξύ 

σχολείων όταν το ένα είναι πιο ισχυρό από το άλλο. Εν ολίγοις, η προσοχή στη διακυβέρνηση της σύμπραξης και στις 

εξουσιαστικές σχέσεις έχει σημασία σε όλα τα στάδια. Βέβαια δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη σε κάθε συνεργασία 

έχουμε εκτός της δημιουργίας και ανταλλαγής γνώσης και ανταλλαγή δύναμης και επιρροής (Lieberman & Grolnick, 

1997). Σε κάθε περίπτωση όμως η διερεύνηση προτάσσει ως προϋπόθεση μιας αποτελεσματικής συνεργασίας την 

αξιοποίηση και το σεβασμό στις δεξιότητες του κάθε εταίρου και τη συνεισφορά στην ικανοποίηση των αναγκών 

όλων των εμπλεκομένων μερών (Brumbach & Ridenour, 2003), τις καλά καθορισμένες διαδικασίες (Slater, 2004), 

σαφή επικοινωνία (Hollingsworth, 2001) και μια ευαισθησία στο περιβάλλον που δημιουργούν οι γλώσσες και οι 

υπαγωγές των μαθητών (European Commission, 2018). Ο λόγος που ενδιαφέρει η μελέτη των συμπράξεων 

πανεπιστημιακών οργανισμών με σχολεία είναι γιατί η ανισότητα της δύναμης που καταγράφηκε σε αυτές τις 

συμπράξεις είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν και σε συμπράξεις σχολείων που ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες 

και τύπους σε συνδυασμό με την έλλειψη μελετών συνεργασιών ανάμεσα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα η σύμπραξη η οποία εξετάζεται στην εργασία αυτή μεταξύ ενός 

Δημοτικού σχολείου και ενός Γενικού Λυκείου, ενδεχόμενα να παρουσιάζει τέτοια χαρακτηριστικά. 

Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις των διασχολικών συνεργασιών στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και το σχολείο 

γενικότερα, ο Armstrong (2015) μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνών γύρω από τις διασχολικές 

συνεργασίες αποφαίνεται ότι η εικόνα για τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι αντιφατική. Άλλοτε σε έρευνες 

διαπιστώνεται ότι υπάρχει συσχέτιση των καλών μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις διεπιστημονικές συνεργατικές 

δράσεις των σχολείων, άλλοτε ότι υπάρχει πιθανή συσχέτιση ενώ σε άλλες δεν διαπιστώνεται καμιά συσχέτιση. 

Όμως οι περισσότερες έρευνες διαπιστώνουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και αλλαγές στη 

διοίκηση των σχολείων. Διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερα κίνητρα στην πορεία επιδίωξης της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης, ότι ανανεώνουν τις γνώσεις τους, ότι αποκτούν ηγετικές και διαπολιτισμικές 

δεξιότητες. Εξ όλων αυτών προκύπτει ότι η συνολική εικόνα δείχνει ότι τα σχολεία επωφελούνται των συνεργασιών 

και διαπιστώνουν και τα ίδια αυτά τα οφέλη. Γενικά τα συνεργαζόμενα σχολεία απολαμβάνουν περισσότερη 

ελευθερία δράσης από ένα παραδοσιακό σχολείο. Η αυτονομία και η ευελιξία μπορούν να οδηγήσουν σε ευκαιρίες 
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μάθησης υψηλότερης ποιότητας ή μεγαλύτερη ποικιλία στις σχολικές δράσεις και εκπαιδευτικά μοντέλα (Honig & 

Rainey, 2012). Οι Sanders και Simon (2002) μελετώντας πληθώρα συνεργασιών διαπιστώνουν ομοιότητες ανάμεσα 

στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα γυμνάσιο σε σχέση με την ανάπτυξη και την ποιότητα των 

συνεργατικών σχολικών προγραμμάτων. Γυμνάσια και δημοτικά φαίνονται να εμφανίζουν παρόμοιες πρακτικές. Τα 

λύκεια πάντως καταγράφονται να διαφέρουν από όλα τα άλλα σχολεία σε πολλά χαρακτηριστικά υλοποίησης 

συνεργασιών. 

Οι Barnett et al. (2012) μελετώντας τις συνέργειες μεταξύ δευτεροβάθμιων και μεταδευτεροβάθμιων ιδρυμάτων, 

συνάγουν ότι οδηγούν σε αμοιβαία οφέλη. Διαπιστώνεται ότι οι χαμηλότερης βαθμίδας εταίροι βοηθούνται να 

προετοιμάσουν αποτελεσματικά τη μετάβασή τους από τη μια βαθμίδα στην άλλη ενώ η ανώτερη επωφελείται 

καθώς καταναλώνει λιγότερους πόρους για την ενσωμάτωση των νεοεισερχόμενων εκπαιδευομένων. Επιπλέον οι 

συνεργασίες μπορούν να βελτιώσουν την εναρμόνιση των ακαδημαϊκών προτύπων και να ενισχύσουν την ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών συστημάτων των εταίρων. Η συνεργασία σχολείου-κολλεγίου μπορεί φυσικά να οδηγήσει σε 

καλύτερα προετοιμασμένους σπουδαστές για το κολέγιο. Οι μαθητές εκτίθενται σε νέους και διαφορετικούς πόρους 

εκτός των ιδίων πόρων του σχολείου τους. Σε μια συνεργασία μεταξύ ενός οργανισμού χαμηλότερης βαθμίδας με 

έναν υψηλότερης, οι μικρότεροι μαθητές διαπιστώνουν, ανακαλύπτουν και επικοινωνούν με τον μελλοντικό τους 

χώρο εκπαίδευσης. Οι Sanders και Simon (2002) επισημαίνουν ένα ενδιαφέρον σημείο στην πορεία υλοποίησης 

συνεργατικών δράσεων των σχολείων. Οι μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν ότι τους 

παρέχεται ελλιπής υποστήριξη των γονέων στη διαδικασία των συνεργασιών. Αντίθετα στα δημοτικά σχολεία 

διαπιστώνεται μεγάλη υποστήριξη. Η ερμηνεία που προτείνεται στο φαινόμενο αυτό είναι ότι οι γονείς ακολουθούν 

την παραδοσιακή άποψη ότι η συμμετοχή της οικογένειας στη μάθηση των μαθητών στην εφηβεία δεν κρίνεται 

σημαντική. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ  

Η Unesco (2016) προτείνει ότι για την επίτευξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε θέματα τέχνης απαιτείται η 

συνεργασία μεταξύ ιδιαίτερα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών τέχνης και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης με την 

προϋπόθεση ότι έχει εγκατασταθεί αμοιβαία κατανόηση των στόχων της συνεργασίας και αμοιβαίος σεβασμός των 

αρμοδιοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού. Κρίνεται ότι ακόμα και όταν το σχολείο λειτουργεί εξαιρετικά, δεν μπορεί να 

παράγει τόσο καλό αποτέλεσμα σε σχέση με αυτό που μπορεί να παραχθεί σε συνεργασία με ένα άλλο σχολείο ή με 

την ευρύτερη κοινότητα. Τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι συμπράξεις ανάμεσα σε σχολεία είχαν γενικά 

θετική επίδραση στα πέντε μαθησιακά αποτελέσματα καθώς αυξήθηκε η εμπλοκή των μαθητών, βελτιώθηκε η 
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στάση τους απέναντι στο σχολείο, έδειξαν ότι απολαμβάνουν και έδειξαν το παραχθέν έργο τους περήφανα στην 

εκπαιδευτική κοινότητα και έδειξαν έτοιμοι να εμπλακούν σε νέες συμπράξεις. Σε κάποια προγράμματα 

παρατηρήθηκε να αυξάνεται το ενδιαφέρον των γονέων όταν ειδικά οι μαθητές πήγαιναν τα παραγόμενα έργα στο 

σπίτι. Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς καταγράφηκε το γεγονός ότι μέσω αυτών των έργων ανακάλυψαν 

ικανότητες των μαθητών που δεν είχαν διαγνώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη μαθησιακή πορεία αυτών των μαθητών 

(Imms, Jeanneret & Stevens-Ballenger, 2011).  

Η αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και αποδοτική και ο Keddie (2010), παραθέτει 

επτά λόγους για τη χρήση της στην τάξη: 

•  οι σπουδαστές μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι ενισχυμένοι πολιτιστικά και ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι 

η αισθητική ενίσχυση του μαθησιακού περιβάλλοντος  

•  Η τέχνη είναι ένας προσιτός πόρος καθώς είναι γύρω μας και μας επηρεάζει όλους. 

•  Η τέχνη προσφέρει ποικιλία που είναι απαραίτητη στη διδασκαλία για να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό στην τάξη. 

•  Η τέχνη είναι εφαλτήριο για τη μάθηση: προκαλεί περιέργεια, διευκολύνει την πρόσβαση σε ζητήματα, οδηγεί 

σε έναν απεριόριστο νέο κόσμο και βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

•  Η Τέχνη καλλιεργεί τη δημιουργικότητα καθώς προκαλεί φαντασία και συναίσθημα και μπορεί να ξεκλειδώσει 

τη δημιουργική σκέψη. 

•  Η τέχνη είναι αυθεντική. 

•  Η τέχνη είναι επικοινωνία. Ο συμβολισμός της επιδέχεται ερμηνειών από τους δέκτες. 

Θεωρείται ότι η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα και βοηθά στην διαπολιτισμική επικοινωνία. Είναι μια αντίληψη 

εγκατεστημένη στους ανθρώπους οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό συμφωνούν με τις υποθέσεις αυτές (Zdanski, 2011) 

άσχετα που υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ούτε η ανεικονική τέχνη δεν είναι μια παγκόσμια γλώσσα και ότι η 

άποψη αυτή χρειάζεται αναθεώρηση (Brinkmann, Commare, Leder & Rosenberg, 2014). Εκείνο όπως που δεν 

επιδέχεται αμφιβολιών είναι ότι εικόνες είναι ένας από τους πιο βασικούς τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων και 

ότι τα πρώτα αρχεία του ανθρώπου δεν είναι γραπτά αλλά εικόνες. Σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούνται 

εικονογράμματα για πολλούς σκοπούς: τον αθλητισμό, για οδηγίες στο μετρό, τα αεροδρόμια κλπ ή υποδεικνύουν 

σημεία ενδιαφέροντος όπως τουαλέτες και φαρμακεία (Zdanski, 2011). Ακόμη η τέχνη μας επιτρέπει να κατανοούμε 

ο ένας τον άλλον και να κατανοούμε και τον εαυτό μας. Ως θεατές αλλά ως δυνητικά παραγωγοί τέχνης μπορούμε να 

δούμε τα έργα τέχνης μας και να δούμε μέσα από αυτά τις προσωπικές μας εμπειρίες, να διαπιστώσουμε πώς 

γεγονότα, συναισθήματα και ιδέες έγιναν πολιτισμός και παρατηρώντας τα προηγούμενα και τα σημερινά έργα 
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τέχνης, εν τέλει να καταλάβουμε την ιστορία του πολιτισμού μας και την τρέχουσα πολιτιστική μας κατάσταση. Στο 

βαθμό που η τέχνη γεννιέται από εμπειρία, μέσω αυτής μπορούμε να κατανοήσουμε μέρος του ποιοι είμαστε και 

μέρος της ταυτότητάς (Diaz, 2006). Σε κάθε περίπτωση η επαφή με τα έργα τέχνης και η δημιουργία κατόπιν νέων 

έργων πάνω σε αυτά έχει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή των αισθήσεων, τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη 

συνέργεια όλων αυτών στην τελική δημιουργική πράξη. Εκείνο που πρέπει να αποφευχθεί είναι ο μονόπλευρος 

προσανατολισμός σε πρακτικές δραστηριότητες (Νικονάνου, 2015). Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να προηγούνται των 

χειρωνακτικών δραστηριοτήτων συγκεκριμένες διανοητικές διεργασίες αντίστοιχες του επιθυμητού αποτελέσματος 

Η λειτουργία των εκπαιδευτικών σε τέτοια συνεργατικά προγράμματα με βάση την τέχνη είναι διαπιστωμένο (Imms, 

Jeanneret & Stevens-Ballenger, 2011) ότι επιβάλλεται να έχει το χαρακτήρα του συνεργάτη αλλά και του 

συνπαραγωγού τέχνης ενώ ταυτόχρονα πρέπει να κατέχει, ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες. Όσον αφορά τους 

εκπαιδευτικούς που λειτουργούν και ως ηγέτες και διευθυντές των σχολείων από τη μια είναι διαπιστωμένο ότι 

κάποιοι βλέπουν τις συμπράξεις ως απειλή για την αυτονομία του σχολείου (Chapman et al., 2009) ενώ άλλοι 

αποδέχονται και μοντέλα συνδιαχείρισης των δράσεων δηλαδή μαζί με άλλους να δημιουργήσουν κοινά όργανα 

διοίκησης (Hill, 2012). Όπου πάντως οι ηγέτες διέκριναν την αξία της σύμπραξης και την ανέδειξαν στα μέσα 

ενημέρωσης, τα προγράμματα αξιολογήθηκαν ως πιο αποτελεσματικά (Imms, Jeanneret & Stevens-Ballenger, 2011). 

Οι Czegledy και Reimann (2010) καταγράφουν παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων όπου η τέχνη, η επιστήμη, η 

τεχνολογία και η κοινωνία διασταυρώνονται, στο πλαίσιο πάντα της παραγωγής και διαχείρισης του ψηφιακού 

πολιτισμού αλλά και με στόχο όλες οι νέες δομές να είναι διαπερατές από τους χρήστες. Επιπλέον εντοπίζουν ότι τα 

προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά όταν διαχειρίζονται από διεπιστημονικές ομάδες, που συνδέονται έστω και 

αν βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εντάσσεται έως τώρα επαρκώς η 

διεπιστημονικότητα σε θέματα διδασκαλίας τέχνης αλλά και σε άλλα μαθήματα όπως ο προγραμματισμός, στον 

οποίο διαπιστώνεται πάντως μια τέτοια εφαρμογή (Blumentritt, Briones, Esther & Wood, 2019). Η έλλειψη τέτοιων 

προγραμμάτων διαπιστώνεται και στην έκθεση της European Commission/EACEA/Eurydice (2019). 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ.  

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν ένα συνεργατικό πρόγραμμα με βάση την τέχνη θα πρέπει να χρησιμοποιεί την 

παραδοσιακή τέχνη ή ψηφιακή τέχνη. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο έγκειται στο γεγονός ότι η παραδοσιακή τέχνη 

χρησιμοποιεί παραδοσιακά μέσα που έχουν υπάρξει και έχουν αναπτυχθεί και βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. 

Ενώ η ψηφιακή τέχνη χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες για την παραγωγή τέχνης. Στην πραγματικότητα οι 

διαφορές είναι περισσότερες και έχουν σχέση με τη χρήση των μέσω και πώς επηρεάζουν τη σκέψη και το 
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αποτέλεσμα. Όμως όπως ήδη έχει τεκμηριωθεί απαιτούνται διεπιστημονικές συνέργειες για να είναι ένα 

συνεργατικό πρόγραμμα αποτελεσματικό και άλλωστε πολλά προγράμματα δεν είναι στο να γίνουν οι μαθητές 

καλλιτέχνες αλλά να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να επιτύχουν πιο αποτελεσματική μάθηση. Στην εργασία αυτή 

θεωρείται δεδομένη η συνέργεια μεταξύ εκπαιδευτικών τέχνης και εκπαιδευτικών Πληροφορικής.  

Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί τέχνης διδάσκουν με τρόπου που αναπτύσσουν διαφορετικές 

κατηγορίες αντίληψης και σκέψης και ότι έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς επιστημών, όπως η 

Πληροφορική, να επικεντρωθούν στο επίπεδο της τεχνικής εφαρμογής των λογισμικών με διαπιστωμένο το γεγονός 

ότι οι μαθητές είναι πιο ικανοί πλέον να αμφισβητήσουν τις παλιές μεθόδους και λύσεις και να δημιουργήσουν νέες 

(Li & Cheng, 2018). Οι τεχνολογίες αυξάνουν τους τρόπους με τον οποίους τα παιδιά αποκαλύπτουν ή ανακαλύπτουν 

στοιχεία της ταυτότητάς τους μέσω πολυτροπικών δεσμεύσεων στο έργο που αντικατοπτρίζουν τη σημασία της 

ικανότητας κατανόησης, επικοινωνίας και σκέψης με εναλλακτικούς τρόπους. Ακόμα οι τεχνολογίες προσφέρουν στα 

παιδιά περισσότερους τρόπους να αισθάνονται και να δηλώνουν τη σημασία της ύπαρξης τους στον κοινωνικό χώρο 

τεκμηριώνοντας τις προσωπικές αφηγήσεις τους σε μη παραδοσιακές μορφές γραμματισμού. Το τεχνολογικό 

μαθησιακό περιβάλλον μπορεί να εμπλέκει τα παιδιά σε εμπειρίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν τις 

σκέψεις τους δημόσιες και να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης, άποψης και εγκατάστασής τους στον κόσμο (Binder & 

Kotsopoulos, 2011). Παρόλα αυτά διαπιστώνεται κάποια καχυποψία από τους εκπαιδευτικούς τέχνης στα νέα μέσα. 

Σ’ έρευνα των Phelps και Maddison (2008), καταγράφονται απαντήσεις εκπαιδευτικών τέχνης σύμφωνα με τις οποίες 

διαπιστώνεται ότι λιγότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν 

θεμελιώδες στοιχείο του προγράμματος σπουδών εικαστικών τεχνών, παρά τις πρόσφατες μεταβολές των 

αναλυτικών προγραμμάτων. Πολλοί από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς αντιλαμβάνονταν εντάσεις μεταξύ των 

ΤΠΕ και της εικαστικής τέχνης και εξέφραζαν ανησυχίες ότι η χρήση των ΤΠΕ θα υπονομεύσει και θα αντικαταστήσει 

με κάποιο τρόπο, αντί να συμπληρώσει, τις παραδοσιακές προσεγγίσεις. Όμως εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 

τέχνη έχουν λόγους να εντάξουν τις τεχνολογίες στο αναλυτικό τους πρόγραμμα και τη διδακτική μεθοδολογία τους, 

γιατί αφενός οι τάσεις προτρέπουν σε ενσωμάτωσή τους σε κάθε διδακτικό αντικείμενο και αφετέρου θα πρέπει οι 

νέες γενιές να αποκτήσουν την ικανότητα να είναι δημιουργικοί σε αυτές τις τεχνολογίες και να επεκτείνουν τις 

δυνατότητες αυτών εργαλείων και των τρόπων επικοινωνίας και έκφρασης (Peppler, 2010). Για το σύνολο της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, τα νέα μέσα και η ηλεκτρονική τεχνολογία αποτελούν ένα νέα εργαλείο στη υπόθεση της 

διαχείρισης, παραγωγής και διακίνησης του καλλιτεχνικού έργου. Σ΄ένα διεπιστημονικό πρότζετ τέχνης για τον 

εκπαιδευτικό Πληροφορικής, η τεχνολογία παύει να έχει μόνο τη έχουν την τάση να επικεντρώνεται σε στενά 

τεχνικές δραστηριότητες και οιι μαθητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε 

δημιουργικά έργα, όπου εξακολουθεί να είναι η φαντασία και η καλλιτεχνική πρόθεση που καθοδηγούν τη χρήση της 
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(Larrick, 2008). Ο υπολογιστής γίνεται ένα εργαλείο έκφρασης, έρευνας και πρόσβασης στο πολιτιστικό απόθεμα με 

ταυτόχρονη παραγωγή νέων μορφών έκφρασης. Για τους εκπαιδευτικούς των καλλιτεχνικών μαθημάτων και τους 

μαθητές του, τα ψηφιακά μέσα έχουν την δυνατότητα να τους εμπλουτίσουν τους αισθητικούς στόχους και να 

προσεγγίσουν και τις νέες μορφές ψηφιακής τέχνης (Cui, 2017). Η τεχνολογία δεν καταπνίγει τη δημιουργικότητα ή 

τη φαντασία των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές τη διδασκαλία του 21ου 

αιώνα, χρησιμοποιώντας πολυτροπικά μέσα, με θεμέλιο την παραδοσιακή τέχνη, αναπτύσσοντας νέες πιο 

αποτελεσματικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. (Black & Browning, 2011). Πέραν των εργαλείων ψηφιακής διαχείρισης 

και παραγωγής εικόνων, η ψηφιακή διαχείριση της μουσικής και το βίντεο μπορούν να συμπληρώσουν τις δράσεις 

ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την καταγραφή και τεκμηρίωση της εργασίας 

των μαθητών (Larrick, 2008). Σαφώς και οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν ψηφιακές μεθόδους αναπαραγωγής των 

έργων τέχνης όπου φαινομενικά η μόνη μαθησιακή αξία είναι η γνώση της ίδιας της τεχνικής αναπαραγωγής, όμως ο 

εκπαιδευτικός με χρήση κατάλληλου λογισμικού και διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές και σε άλλες 

γνώσεις όπως για παράδειγμα στην ανακάλυψη της υπολογιστικής λογικής της σύνθεσης (Celani, 2008). Δεν πρέπει 

επίσης να μπει σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής τέχνης και επεξεργασίας, έχει 

αποτιμηθεί ως σημαντικός παράγοντας ένταξης μαθητών που βρίσκονται στο περιθώριο καθώς τους οδηγεί στο να 

δημιουργήσουν και με τον τρόπο αυτό να εμβαθύνουν στους τρόπους μάθησης (Peppler, 2010). Επίσης για πολλές 

ομάδες που εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά εισδοχής στις επιστήμες της Πληροφορικής, όπως οι γυναίκες, η εμπλοκή 

τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργίας τέχνης μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο και τον προθάλαμο 

υποδοχής τους στις επιστήμες αυτές (Margolis & Fisher, 2002). Αυτό που οι μαθητές ως δημιουργοί μπορούν να 

παράγουν, κατηγοριοποιείται στα εξής : 

• Ψηφιακή Ζωγραφική [Digital Painting] στον υπολογιστή. Πρόκειται για αξιοποίηση των εργαλείων που θα 

παράγουν μια εικόνα ως αποτέλεσμα σκέψεων και συναισθημάτων που καθορίζουν την αντίληψη ενός μαθητή 

για το αισθητικό περιβάλλον που μελετά (Crowther, 2018).  

• Ψηφιακά γραφικά [Digital Graphic]. Στη διαδικασία αυτή παράγονται έργα ενσωματώνοντας σχέδιο, ζωγραφική, 

φωτογραφία, χαρακτική, τυπογραφία και άλλες μορφές τέχνης οι οποίες είτε είναι σε ψηφιακή μορφή είτε σε 

αναλογική οπότε πρώτα μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή (Engholm, 2002). Μπορούν να παραχθούν 

φυλλάδια, ιστοσελίδες, αφίσες κλπ. Συνδέεται έντονα και με τον κόσμο εκτός της τέχνης όπως η επικοινωνία, η 

διαφήμιση και το εμπόριο αλλά και με έντονη τη διάθεση της επικοινωνίας με τους δέκτες αυτών των έργων. 

• Ψηφιακή εγκατάσταση [digital installation]. Με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων ορίζεται ένα χώρος, ο οποίος 

έχει και ο ίδιος την αξία του στο έργο, και εντός του οποίου παραθέτουμε ψηφιακά ή και παραδοσιακά έργα 
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έτσι ώστε να παραχθεί ένα σύνολο που δημιουργεί μια εμπειρία στο θεατή που διαμορφώνει αντίληψη και 

αξίες για το θέμα που παρουσιάζεται (Pugliese & Ferriani, 2013). 

• Κινούμενη Εικόνα [Digital Animation]. Η ψηφιακή κινούμενη εικόνα προκύπτει μέσα από μια διαδικασία στην 

οποία ο δημιουργός βάζει σε αλληλουχία εικόνες και μέσα από κάποιο ειδικό λογισμικό δημιουργεί μια 

ψευδαίσθηση της κίνησης. Η ψηφιακή κινούμενη εικόνα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας οπτικής 

τεχνολογίας που μπορεί να αυξηθεί την κατανόηση και την απασχόληση των σπουδαστών στον τομέα της 

εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας. Στον τομέα της τέχνης, η ψηφιακή κινούμενη εικόνα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει, να ενημερώσει και να ψυχαγωγήσει τους μαθητές (Kainz, 

Jakab & Kardos, 2013) 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ETWINNING  

Στο πλαίσιο της δράσης etwinning δημιουργήθηκε μια συνεργασία ενός μαθητών τμήματος Λυκείου με τάξεις 

μαθητών Δημοτικού σχολείου. Το γενικό πλάνο ήταν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν και θα 

συνεργαστούν με ψηφιακούς και παραδοσιακούς τρόπους, με αφετηρία εικαστικά έργα της ζωγράφου Έλλης 

Μουρέλου Ορφανού. (1922-2011) που βρίσκονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα. Σκοπός 

ήταν να δημιουργηθούν αναλογικά και ψηφιακά έργα όπως και άλλα είδης τέχνης (ποίηση, μουσική κλπ) βασισμένα 

σ’ αυτά τα συγκεκριμένα έργα τα οποία ήσαν ευγενικά παραχωρήθηκαν σε ψηφιακή μορφή από το γιό της 

αρχιτέκτονα Μίνω Ορφανό. Επιμέρους στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα 

συστατικά στοιχεία ενός έργου τέχνης, να μπορούν να εκφράσουν εικαστικά τα στοιχεία του έργου τέχνης, είτε με 

παραδοσιακό τρόπο είτε ψηφιακά, δηλαδή να αξιοποιούν παραδοσιακές μορφές αλλά και ψηφιακές μορφές 

εικαστικής δημιουργίας και όλα αυτά μέσα την κατάκτηση δεξιοτήτων χειρισμού των λογισμικών και των άλλων 

ψηφιακών εργαλείων και των συναισθημάτων τους. 

Η ένταξη του έργου στο eTwinning ήταν συνειδητή επιλογή καθώς έχει αναδειχθεί ως χώρος και πλαίσιο βιώσιμων 

συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών πλαισίων (Gilleran & Kearney, 2014; Pateraki. & Scimeca, 2018) και γιατί έχει τα 

εργαλεία να διευκολύνει τη συνεργασία ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα τα προϊόντα να διανεμηθούν στην 

ευρύτερη κοινότητα ενισχύοντας τις τοπικές μορφές τέχνης (Unesco, 2016). Το eTwinning είναι μεν μια πλατφόρμα 

και ένα έργο κεντρικά σχεδιασμένο και οριοθετημένο αλλά παρέχει τεράστια αυτονομία στους εταίρους και αυτό 

συμβάλει στην επιτυχία του προγράμματος καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι κεντρικά καθοδηγούμενες πρωτοβουλίες 

δεν είναι απαραιτήτως ο αποτελεσματικότερος τρόπος για τη διευκόλυνση της βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των 

σχολείων (Hayes και Lynch, 2013). Ο λόγος που αποφασίστηκε η συνεργασία του Λυκείου μ’ ένα δημοτικό ήταν 
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κυρίαρχα η δυνατότητα συνεργασίας με μια έμπειρο εκπαιδευτικό τέχνης, η οποία έχει εμπειρία χρόνων στην 

υλοποίηση συνεργατικών προγραμμάτων ανάμεσα σε σχολεία, και αυτό εξάλλου υποστηρίζει και η βιβλιογραφία, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι στα δημοτικά σχολεία γίνονται πιο έντονα τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ερευνητικά 

είχε ενδιαφέρον να εντοπιστούν οι αντιδράσεις των μαθητών απέναντι σε αυτή τη συνεργασία. Όπως εξάλλου 

καταγράφεται και σε έκθεση των Banaji, Perrotta και Cranmer (2010), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν 

στους μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων και στα επίπεδα ικανοτήτων τους συνεχείς, γνωστικές και δημιουργικές 

εμπειρίες μάθησης μέσω της τέχνης και της δημιουργίας αν και διαπιστώνουν ότι υπάρχει έλλειμμα υποστήριξης σε 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των . διαδικασιών και των προϊόντων της δημιουργικής μάθησης, ακόμα και 

στα Δημοτικά σχολεία. 

Η επιλογή του έργου της ζωγράφου Έλλης Μουρέλου-Ορφανού, έγινε γιατί είχε ενδιαφέρον ως ζωγράφος και γιατί 

επίσης ήταν επιλογή να είναι γυναίκα η ζωγράφος έτσι ώστε να αναδειχθεί και η γυναικεία στο χώρο της τέχνης 

(Charhon, 2016) όπως επίσης και γιατί υπάρχει καταγεγραμμένη επιτυχία προγραμμάτων που βασίστηκαν στο έργο 

σημαντικών καλλιτεχνών (Mitchell, 2015). 

Η αντίληψη με την οποία υλοποιήθηκε η δράση οριοθετείται κυρίως στο πεδίο που ο Bourdieu (1996) συνδέει το 

παραγόμενο έργο με την πραγματικότητα, που την προσδιορίζει στον τομέα δραστηριοτήτων της πραγματικής ζωής. 

Βέβαια δεν παραγνωρίζεται ότι τα παραγόμενα από τους μαθητές ψηφιακά έργα αφορούν στο πεδίο που 

αναγνωρίζει το έργο τέχνης ως αυταξία που αφορά τον δημιουργό. Κυρίαρχη επίσης αντίληψη ήταν η αποφυγή του 

δίπολου σωστού-λάθους. Ειδικά η ενασχόληση με την τέχνη και τις ψηφιακές λειτουργίες επιτρέπει και το παιχνίδι 

και την αποτυχία αλλά και τον πειραματισμό. Ακολουθήθηκε δηλαδή η άποψη του Picasso που έθετε ως αρχή της 

δημιουργίας την ιδέα έστω και η διαδικασία τον οδηγούσε κάπου αλλού σε συνδυασμό με την άποψη του Jackson 

Pollock, κατά τον οποίο ένας πίνακας είναι απρόβλεπτος όπως και η ζωή και ότι το τελικό έργο έχει μια δική του ζωή. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η πρόταση συνεργασίας έγινε αρχικά από το Λύκειο προς ένα Γυμνάσιο με σκοπό οι υπέυθυνοι εκπαιδευτικοί να 

είναι ειδικοτήτων Πληροφορικής, Μουσικής και Εικαστικών. Ηταν ξεκάθαρο ότι επιδιώκετο μια συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικού τύπου σχολείων. Όταν αυτή η συνεργασία φάνηκε να μην προχωρά η πρόταση έγινε σε εκπαιδευτικό 

εικαστικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έτυχε θερμής αποδοχής και εκ μέρους της εκπαιδευτικού και εκ 

μέρους των μαθητών της. Η εκπαιδευτικός δήλωσε ότι αποτελούσε γι’ αυτήν μια πρόκληση ενώ οι μαθητές δήλωσαν 

χαρούμενοι γιατί θα έδειχναν τη δουλειά τους σε μεγαλύτερα παιδιά. Η επικοινωνία υπήρξε προφορική κατά τη 
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διάρκεια των τηλεσυναντήσεων αλλά δεν υπήρξε διάλογος ανάμεσα στους μαθητές. Ήταν μια επαφή ‘όλοι προς 

όλους’. Αυτό έγινε προκειμένου οι μαθητές να είναι πιο τολμηροί στην επικοινωνία. Χαιρέτισαν, τραγούδησαν και 

αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις. Η επικοινωνία και η διάδραση βασίστηκε κυρίως στις εικόνες και στη συνδημιουργία, 

που μπορεί να λειτουργήσει πολύ ικανοποιητικά έναντι της προφορικής η με κείμενο επικοινωνίας (Dewan, 2015). 

Όταν οι μαθητές Λυκείου για παράδειγμα πρότειναν έναν ψηφιακό τοίχο με αναρτήσεις για τις τέσσερις εποχές, 

βάσει ενός ψηφιδωτού της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού, οι μαθητές του Δημοτικού απαντούσαν με εικόνες ή κείμενα 

πάνω στις αναρτήσεις του Λυκείου. Ακόμη ένα παράδειγμα, όταν οι μαθητές του Δημοτικού ταχυδρόμησαν, 

παραδοσιακά μέσω ταχυδρομείου, ευχετήριες κάρτες οι μαθητές του Λυκείου απάντησαν με τη ψηφιακή 

δημιουργία και την ηλεκτρονική ανάρτηση, ψηφιακών ευχετήριων καρτών. Σημαντική στιγμή υπήρξε όταν οι 

μαθητές του δημοτικού έστειλαν περιστέρια χάρτινα και δέντρα ζωγραφισμένα μαζί με ένα τραγούδι ηχογραφημένο 

που τραγούδησαν, οι μαθητές του Λυκείου επεξεργάστηκαν με θέρμη και δημιουργώντας ένα βίντεο, το ανάρτησαν 

στο χώρο της συνεργασίας.  

Οι μαθητές εμφάνισαν και ‘πολιτιστική ενημερότητα’ (cultural awareness) αφού έγινε ορατό ότι κατανόησαν 

ικανοποιητικά τη σημασία του πολιτισμού και των τεχνών και να ανέπτυξαν την ικανότητα να απολαμβάνει ή να 

ενδιαφέρεται για αυτές τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του έργου. Απαιτείται διερεύνηση σε μετέπειτα χρόνο για να 

προσδιοριστεί η μακροπρόθεσμη επιρροή του έργου. Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε με το αίτημα να επισκεφτούν το 

μουσείο Πινακοθήκη Κατσίγρα όπου βρίσκονταν τα έργα με τα οποία ασχολήθηκαν. Επιπλέον οι μαθητές ανέπτυξαν 

την ‘πολιτιστική έκφραση’ (cultural expression) (European Union, 2016) αφού επικεντρώθηκαν στην επικοινωνία 

συναισθημάτων και των ιδεών τους μέσω των διαθέσιμων καλλιτεχνικών μέσων, είπαν, έγραψαν, τραγούδησαν και 

ζωγράφισαν.  

Όλοι οι μαθητές αποδέχθηκαν την καθοδήγηση και των εκπαιδευτικών και επίλυσαν συλλογικά τα προβλήματα αλλά 

κάποιοι μαθητές του Λυκείου αναδείχθηκαν ως ηγέτες. Πάντως υπήρξε ικανοποιητική ανταλλαγή ιδεών, 

δημιουργικότητα, εξερεύνηση πολλαπλών λύσεων σε προβλήματα και ανάδυσης αποκλίνουσας σκέψης και 

καινοτομίας (Imms, Jeanneret & Stevens-Ballenger, 2011). Οι ηγεσίες των συνεργαζόμενων σχολείων δεν 

λειτούργησαν ως ηγέτες ή συνσυντονιστές αλλά παρέμειναν στο παραδοσιακό μοντέλο ηγεσίας. Στο Λύκειο δεν 

υπήρξε ενθάρρυνση ούτε διάδοση του προγράμματος στην ευρύτερη σχολική κοινότητα από την ηγεσία του 

σχολείου. 

Στο Δημοτικό παρατηρήθηκε ενεργός συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα αφού καταγράφεται να ασχολήθηκαν 

ενεργά και με τα έργα των παιδιών τους αλλά και με τα έργα των μαθητών του λυκείου, τα οποία είχαν παραλάβει 
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ταχυδρομικά ενώ στο Λύκειο δεν υπήρξε κανενός είδους εμπλοκή των γονέων παρόλο που έγινε προσπάθεια με 

αποστολή έργων στα σπίτια. (Sanders & Simon, 2002). Όμως στην έκθεση εντός του σχολείου παρατηρήθηκε έντονο 

ενδιαφέρον από συμμαθητές των παιδιών και από μαθήτριες της τρίτης Λυκείου. Αντίθετα στην Α’ λυκείου 

εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον αποκλειστικά από αγόρια. Οι παρατηρήσεις αυτές χρειάζεται να εξηγηθούν. 

Πιθανολογείται ότι η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των αγοριών της Α’ λυκείου εντοπίζεται στο γεγονός της 

δημιουργίας των έργων ψηφιακά ενώ το ενδιαφέρον των κοριτσιών εντοπιζόταν στα έργα των μαθητών του 

Δημοτικού. 

Δεν έγινε αντιληπτή κάποια έντονη ανισσοροπία ισχύος ανάμεσα στα σχολεία (Weerts, 2007) αν και οι μαθητές του 

Λυκείου πάντα αντιμετώπιζαν τα έργα των μαθητών του Δημοτικού με μια διάθεση κριτικής. Η εκπαιδευτικός του 

δημοτικού δήλωσε ότι οι μαθητές και αυτή δεν αισθάνθηκαν καμιά ανισότητα ισχύος και το απέδωσαν στον καλό 

σχεδιασμό της συνεργασίας αλλά και στην ίδια τη συνεργασία που έδινε συνεχώς παραγωγή και είχε έντονη 

διάδραση. Ο εκπαιδευτικός του Λυκείου παρατήρησε μια μικρή διάθεση καθοδήγησης από τα μεγαλύτερα παιδιά 

που φάνηκε όταν σχολίαζαν τα έργα των μικρών που τα χαρακτήριζαν μεν ατελή αλλά συμπλήρωναν ότι και αυτοί 

στην ηλικία τους τέτοια έκαναν ή και όχι τόσο καλά. Φαινόταν δηλαδή διάθεση αποδοχής των μικρών μαθητών. Να 

σημειωθεί ότι στο σύνολο των παιδιών όλοι είχαν μικρότερα αδέλφια. Όσο για τα ψηφιακά έργα των μαθητών του 

δημοτικού, οι λυκειόπαιδες τα βρήκαν ισάξια των δικών τους. 

Η δημιουργία έργων πάνω στα επιλεγέντα της ζωγράφου Έλλης Μουρέλου-Ορφανού είτε ως αντιγραφή είτε ως ιδέα 

νέας δημιουργίας είτε ως νέα προϊόντα μετά από ψηφιακή επεξεργασία φάνηκε να λειτουργεί ικανοποιητικά και 

αυτό συμφωνεί με τα πορίσματα που δείχνουν ότι η εμπειρία αντιγραφής της ζωγραφικής των άλλων διευκολύνει 

την καλλιτεχνική δημιουργικότητα των μαθητών και είναι σε θέση να δημιουργήσουν έργα καλύτερα από αυτά των 

μαθητών που ασκήθηκαν στην αντιγραφή. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι η αντιγραφή τους βοηθά να δημιουργηθούν 

νέες ιδέες σχεδίασης (Kentaro & Takeshi, 2004). 

Σημαντικό στην επιτυχία της συνεργασίας κρίνεται ότι οι δύο υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ανήκαν σε διαφορετικές 

ειδικότητες, έτσι το πρόγραμμα μπορούσε να έχει και διεπιστημονική διάσταση ενώ ταυτόχρονα υπήρχε πλήρης 

αποδοχή και από τους δύο των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής αποδεχόταν 

ευχάριστα την αποστολή ζωγραφικών έργων ή κατασκευών ενώ η εικαστικός χρησιμοποίησε πολλές από τις 

εφαρμογές ψηφιακής εργασίας που χρησιμοποίησε και το λύκειο, μη εμφανίζοντας καμιά αναστολή ως προς τη 

χρήση των νέων μέσων (Phelps & Maddison, 2008). Όσον αφορά στη ζωγράφο Έλλη Μουρέλου-Ορφανού πέραν από 

τη γνωριμία με το βιογραφικό της και κατόπιν με τα συγκεκριμένα έργα της, έγινε προσπάθεια να συζητηθεί ο ρόλος 
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των γυναικών στην τέχνη. Οι μαθητές και των δύο σχολείων περισσότερο εντυπωσιάσθηκαν από τα ίδια τα έργα, 

έγινε φανερό ότι είχαν μηδενική έως τότε επαφή με αυθεντικά έργα ζωγραφικής ενώ δεν φάνηκε να κατανοούν τις 

έμφυλες ανισότητες εντός του χώρου της τέχνης. 

Οι μαθητές κρίνεται ότι δούλεψαν με τρόπους που αύξησαν τις δεξιότητές τους στην κοινωνική μάθηση, 

συνεργαζόμενοι και με εμπιστοσύνη στους άλλους (Brumbach & Ridenour, 2003). Ειδικά οι μαθητές του Λυκείου 

έμαθαν σε παρακινητικό περιβάλλον τα  Web2.0 εργαλεία που προβλέπονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Θα πρέπει 

να τονισθεί ότι οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν και ως δημιουργοί και αυτοί, παράγοντας έργα είτε μόνοι τους είτε σε 

συνεργασία με μαθητές. Παράχθηκαν έργα και Ψηφιακής Ζωγραφικής (Crowther, 2018) με χρήση απλών εργαλείων 

όπως η ζωγραφική των Windows είτε με πιο σύνθετα εργαλεία όπως το Phtoshop. Ακόμη δημιουργήθηκαν Ψηφιακά 

γραφικά (Engholm, 2002) με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αφίσες του προγράμματος. Μια προσέγγιση 

Ψηφιακής εγκατάστασης (Pugliese & Ferriani, 2013) ήταν και η έκθεση με τα έργα των μαθητών και των δύο 

σχολείων που έγινε στο Λύκειο, όπου εκτέθηκαν τυπώματα των ψηφιακών έργων, πραγματικά έργα των μαθητών 

ενώ ταυτόχρονα υπήρχε ψηφιακή προβολή και ήχος, δυστυχώς όχι για το σύνολο των ημερών της έκθεσης. Τέλος 

δημιουργήθηκαν πληθώρα Digital Animation (Kainz, Jakab & Kardos, 2013) τα οποία και αποδείχθηκαν τα πιο 

δημοφιλή στη δουλειά των μαθητών του Λυκείου. Η δημιουργία βίντεο ως τεκμηρίωση των δράσεων (Larrick, 2008) 

αλλά και ως μια καλλιτεχνική παραγωγή αναδείχθηκε για τους μαθητές του Λυκείου πολύ δημοφιλής δραστηριότητα 

ενώ η ανάρτησή τους στο Youtube ήταν πρωτόγνωρη διαδικασία. Μέχρι τότε οι μαθητές αυτοί δεν είχαν 

λειτουργήσει ποτέ ως παραγωγοί αλλά μόνο ως καταναλωτές των βίντεο  της πλατφόρμας αυτής. 
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Νικονάνου, Ν. (επιμ.) (2015). Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά 
Συγγράμματα και Βοηθήματα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το έργο eTwinning δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς την εμπιστοσύνη και  προσφορά των 

φωτογραφιών των έργων της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού από τον γιό της, αρχιτέκτονα κ.Μίνω Ορφανό.  

 

.  
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ERASMUS+ “ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ” ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

Mαντζανίδου Γαρυφαλλιά, MSc. ΠΕ 60 
falydemi@gmail.com 

Περίληψη 
H διαμόρφωση του μέλλοντος εστιάζεται πλέον στις Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα στο STEAM (Επιστήμες, 

Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά). Η σημασία της STEAM εκπαίδευσης ως μέσο ανάπτυξης βασικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, στην βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και στην εισαγωγή της καινοτομίας στην τάξη 

είναι αναμφισβήτητη. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα σύγχρονο εργαλείο εκπαίδευσης το οποίο συνδέεται με 

την εκπαίδευση STEAM δεδομένου ότι χρησιμοποιεί την επιστήμη, την μηχανική, την τεχνολογία, τις τέχνες και τα 

μαθηματικά.  

Η έρευνα αυτή αφορά μια μελέτη περίπτωσης η οποία υλοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο ……. στο πλαίσιο πραγματικής 

μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό να μελετηθεί η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές Νηπιαγωγείου ως 

μέσο εμπλοκής τους με την STEAM εκπαίδευση χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο ρομπότ ΒΕΕΒΟΤ στα πλαίσια 

του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 του σχεδίου με τίτλο Be a Master think Creatively και του σχεδίου By Experimenting 

We Are Discovering The World. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εκπαίδευση STEAM μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και στην τάξη του Νηπιαγωγείου. Οι μαθητές οικοδόμησαν προγραμματιστικές γνώσεις, 

εκφράστηκαν εξερευνώντας και πειραματιζόμενοι δημιουργικά, συνεργάστηκαν ,πρωτοτύπησαν  και με ευχάριστο 

τρόπο εισήχθησαν στη STEΑM εκπαίδευση.  

Λέξεις-Κλειδιά: STEΑM, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Erasmus 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες έχουν δημιουργηθεί με στόχο να προσελκύσουν μαθητές 

προσχολικής ηλικίας έως και το δημοτικό σχολείο ώστε να  έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες πληροφορικής και  υπολογιστικής σκέψης σύμφωνα με τον Smith (2016).  Οι δυνατότητες της 

ελεύθερης έκφρασης, του πειραματισμού, της δημιουργίας, δίνονται στον μαθητή όταν εμπλέκεται  στην μαθησιακή 

διαδικασία, όταν ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση, και όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο (Papert .S,1991) 
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«όταν εμπλέκεται ενεργά στη  σχεδίαση  και  κατασκευή πραγματικών αντικειμένων που έχουν νόημα για τους ίδιους 

είτε αυτά είναι κάστρα από άμμο, είτε κατασκευές LEGO και προγράμματα υπολογιστών». Ο άνθρωπος που έδωσε 

το έναυσμα η ρομποτική να ενσωματωθεί  στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό εργαλείο ήταν ο (Jonassen 2000), ο 

οποίος υποστήριξε ότι η τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί νοητικό εργαλείο καθώς βασίζεται στον υπολογιστή, 

υποστηρίζει την κριτική σκέψη, βοηθά τον μαθητή να μαθαίνει με εύκολο τρόπο. Σύμφωνα με την διεθνή 

βιβλιογραφία σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί και οι περισσότερες αφορούν μαθητές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  καθώς ελάχιστες έχουν γίνει έως τώρα με μαθητές Προσχολικής Ηλικίας σχετικά με 

την εκπαιδευτική ρομποτική ,διαπιστώθηκε πως «η εκπαιδευτική ρομποτική επιτρέπει στους μαθητές ελέγχοντας τη 

συμπεριφορά ενός απτού μοντέλου (ρομπότ), να οδηγηθούν σε μια μαθησιακή κατάσταση που τους εμπλέκει ενεργά 

σε πειραματισμούς, έρευνα και επίλυση προβλήματος»  (Alimisis, 2012). Η δε έρευνα των (Sullivan & Bers, 2016) 

έδειξε ότι οι μαθητές χρησιμοποιώντας την ρομποτική μαθαίνουν προγραμματισμό και έρχονται σε επαφή με νέες 

έννοιες που έχουν σχέση όμως με αντικείμενα της καθημερινότητας του. Από άλλη έρευνα που έγινε σε μαθητές 

Νηπιαγωγείου διαπιστώθηκε πως «η εκπαιδευτική ρομποτική επιτρέπει στα παιδιά να κατακτούν γνώσεις και 

δεξιότητες για τους κινητήρες τους αισθητήρες, και ταυτόχρονα να τα εμπλέκει σε περιβάλλοντα συνεργασίας, 

επικοινωνίας  και ομαδικής εργασίας» (Sullivan & Bers, 2016). Οι Stoeckelmayr, Tesar, & Hofmann, 2011 έχοντας 

χρησιμοποιήσει μικρό δείγμα νηπίων σχεδίασαν δραστηριότητες ακολουθίας και επανάληψης με το 

προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου ΒΕΕΒΟΤ καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι μέσα από τις  συγκεκριμένες 

δραστηριότητες με το εκπαιδευτικό ρομπότ ενδυναμώθηκε η αυτοπεποίθηση , η αυτοεκτίμησή των νηπίων αλλά και 

το ενδιαφέρον τους για τη ρομποτική. Ενώ η παραδοσιακή διδασκαλία είναι δασκαλοκεντρική σε μια τάξη STEΑM οι 

μαθητές ερευνούν, πειραματίζονται, συζητούν και  συνεργάζονται μεταξύ τους, βοηθούν ο ένας τον άλλον κατά την 

διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος. Ένας σημαντικός τρόπος ώστε να εμπλακούν οι μαθητές  στο STEΑM με 

κατάλληλο αναπτυξιακά  τρόπο είναι μέσω της χρήσης  και δημιουργίας ρομποτικών κατασκευών. «Η ρομποτική 

είναι ένας πολύ ελκυστικός τρόπος για την προώθηση διεπιστημονικών εξερευνήσεων και προσωπικών συνδέσεων 

με τη χρήση της τεχνολογίας» (Elkin et al., 2014). Ο Falloon (2016) αναφέρει πως «Οι μικροί μαθητές μαθαίνοντας 

βασική κωδικοποίηση αναπτύσσουν ικανότητες  όπως η αποσύνθεση, η ανάλυση και η αξιολόγηση προβλημάτων, 

τοι οποίες είναι σημαντικές για την επίλυση προβλημάτων».  Στην Ελλάδα έρευνες έχουν γίνει επίσης για την 

δυνατότητα ανάπτυξης της προγραμματιστικής ικανότητας των μικρών μαθητών (Φεσάκης, Γ., Γούλη, Ε., & 

Μαυρουδή, Ε.2010), χρησιμοποιώντας είτε τον οπτικό προγραμματισμό είτε τον απτικό προγραμματισμό, της 

κατάκτησης του χώρου ( Μισιρλή, Α., Κόμης, Β., & Ζαχάρος, Κ. 2011), της ταχύτητας με την χρήση των ρομπότ καθώς 

και της εκμάθησης Μουσικής με την χρήση εκπαιδευτικών ρομπότ ( Mantzanidou G, 2019).  
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Η εκπαιδευτική ρομποτική  καταφέρνει να συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι η εκπαίδευση μετατρέπεται 

εύκολα σε διασκεδαστική δραστηριότητα, και είναι γνωστό  πως η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και 

ουσιαστικότερα όταν την συνδυάζουμε με το παιχνίδι. H αφορμή δόθηκε και με την συμμετοχή στο πρόγραμμα  

ERASMUS με τίτλο Be a Master think Creatively και με το πρόγραμμα By Experimenting We Are Discovering The World.  

Σ αυτή την μελέτη περίπτωσης που πραγματοποιήθηκε σε ένα Δημόσιο Νηπιαγωγείο  και συμμετείχαν 18 μαθητές 

διερευνήθηκαν οι κάτωθι υποθέσεις: 

Υπόθεση 1  Μπορούν οι μαθητές να χειρίζονται, να προγραμματίζουν, να ελέγχουν ένα προγραμματιζόμενο 

ρομπότ ? 

Υπόθεση 2 Μπορούν τα εκπαιδευτικά ρομπότ να υποστηρίξουν την STEAM     εκπαίδευση  και να οδηγήσουν σε 

νέους τρόπους μάθησης ? 

 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της χρήσης της ρομποτικής ως μέσου εμπλοκής με την STEAM εκπαίδευση 

στο Νηπιαγωγείο και γι’ αυτό η ποιοτική μέθοδος θεωρείται η πλέον κατάλληλη για τον ζητούμενο σκοπό καθώς τα 

ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί είναι ανοιχτές, γενικές ερωτήσεις οι οποίες χρήζουν απάντησης κατά την 

διάρκεια της μελέτης (Creswell, J. 2016) και η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο των δραστηριοτήτων (στην τάξη).  

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό ρομπότ Bee-Bot το οποίο  είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται από παιδιά 

Νηπιαγωγείου έως τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Το ΒΕΕ-ΒΟΤΤ  είναι ένα προκατασκευασμένο 

προγραμματιζόμενο ρομπότ τύπου Logo. Είναι μικρό στο μέγεθος, λειτουργεί με μπαταρίες ή φορτίζεται με usb, είναι 

φιλικό και εύκολο στον χρήστη. Εκτελεί διαδρομές σε δάπεδο  και εξάπτει την περιέργεια και  την φαντασία των 

μαθητών μέσο της επίλυσης προβλημάτων, οι οποίοι με παιγνιώδη τρόπο εισάγονται στον κόσμο της ρομποτικής και 

του προγραμματισμού διότι κάνουν κάτι που τα ευχαριστεί και τα διασκεδάζει. To Bee-Bot έχει μορφή μέλισσας και 

ενσαρκώνει την γνωστή χελώνα logo. Στηρίζεται στις αρχές αυτής της προγραμματιστικής γλώσσας και χρησιμοποιεί 

την δομή της ακολουθίας. Ο προγραμματισμός των κινήσεων βρίσκεται στο πάνω μέρος του ρομπότ και στηρίζεται 

σε ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων τα οποία είναι πολύ ευκρινή  και  επιτρέπουν τον απτικό προγραμματισμό. 
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Κινείται με βήμα δεκαπέντε (15) εκατοστών και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, η στροφή του είναι 90 μοίρες 

και ο χρήστης μπορεί να εισάγει έως και 40 εντολές.  Το Bee-Bot έχει επίσης την δυνατότητα να αφήνει ίχνος και να 

επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό ( τις εντολές που έχει δώσει ο χρήστης) με ήχο και αναβοσβήνοντας τα μάτια του 

κατά την εισαγωγή των εντολών και με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του προγραμματισμού 

Δραστηριότητες – Φάσεις 

Φάση Α 
Στην πρώτη φάση της διδακτικής παρέμβασης ο ερευνητής με ημιδομημένη ατομική συνέντευξη διάρκειας οχτώ 

λεπτών, ανίχνευσε τις αρχικές αναπαραστάσεις των μαθητών, τις πρότερες απόψεις και γνώσεις τους. Οι μαθητές 

ρωτήθηκαν από τον εκπαιδευτικό – ερευνητή τι θεωρούν πως είναι ρομπότ, τι είναι και τι δεν είναι ρομπότ.  

Ακολούθησαν ερωτήσεις παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αντίστοιχο εποπτικό υλικό. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η επιλογή 

από σειρά εικόνων αυτών που θεωρούν πως είναι ρομπότ και αιτιολόγηση της απάντησης τους ( πως αναγνωρίζεις 

ένα ρομπότ), πως πιστεύουν ότι λειτουργεί ένα ρομπότ, πως κινείται,  εάν γνωρίζουν τα τουβλάκια Lego , το ΒΕΕ-ΒΟΤ 

ή κάποιο άλλο ρομπότ. Η συνέντευξη κάθε μαθητή πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστή αίθουσα  ώστε να αποτραπεί ο 

επηρεασμός των υπολοίπων μαθητών και να ληφθούν αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Συνεπακόλουθα από τις απαντήσεις των μαθητών ο ερευνητής έκρινε πως έπρεπε να εισάγει αρχικά το ρομπότ ΒΕΕ-

ΒΟΤ στις διδακτικές δραστηριότητες λόγω της ευκολίας χρήσης του για να εισαχθούν οι μαθητές στον 

προγραμματισμό και στην ρομποτική με παιγνιώδη τρόπο. 

Φάση Β 
Στην φάση Β πραγματοποιήθηκαν 3 διδακτικές  συνεδρίες.  

1η Διδακτική Συνεδρία 

Στην πρώτη συνεδρία οι μαθητές  ενεπλάκησαν σε βιωματικές δραστηριότητες, εννοιών προγραμματισμού όπως η 

ακολουθία και η επανάληψη λόγω της ηλικίας των μαθητών και για να ενταχθούν στην διαδικασία του 

προγραμματισμού ,να προβληματιστούν με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Συγκεκριμένα κλήθηκαν να 

οδηγήσουν έναν συμμαθητή τους να φθάσει το πρωί στο σχολείο, στην πράξη διεπίστωσαν πως όταν δεν έδιναν τις 

σωστές εντολές ο συμμαθητής τους πήγαινε  άλλες φορές χωρίς παπούτσια, άλλες με πιτζάμες,  εντόπιζαν στην 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

450 

πορεία που ήταν το λάθος τους, οπότε τον “προγραμμάτιζαν” ξανά προσπαθώντας να δώσουν τις σωστές εντολές 

( Mantzanidou G , 2019).  

 

2η Διδακτική Συνεδρία 

Στην δεύτερη διδακτική συνεδρία ο ερευνητής παρουσίασε το προγραμματιζόμενο ρομπότ ΒΕΕ-ΒΟΤ στην τάξη, οι 

μαθητές το επεξεργάστηκαν και ακολούθως ρωτήθηκαν τι μπορεί να είναι, τι είναι τα κουμπιά που έχει στην πλάτη, 

γιατί τα έχει, εάν κινείται, πως κινείται  και άλλες ερωτήσεις. Ακολούθησε η γνωριμία, εξοικείωση και ο 

πειραματισμός με τα σύμβολα / πλήκτρα του ΒΕΕ-ΒΟΤ πατώντας τα ώστε να ανακαλύψουν πως να το “οδηγούν”. 

Χωρίστηκαν σε ομάδες δύο μαθητών επιλέγοντας οι ίδιοι οι μαθητές με ποιόν θέλουν να είναι ομάδα. Ακολούθως 

ανά ομάδες δυο μαθητών στο δάπεδο της τάξης συζητούσαν και κατέθεταν ο ένας στον άλλο τις ιδέες τους, 

πειραματίστηκαν με τα πλήκτρα και προγραμμάτισαν τυχαία το ρομπότ  σε ενθουσιώδες κλίμα. Κατά την διάρκεια 

του πειραματισμού δυσκολεύθηκαν στην εντολή clear διότι την ξεχνούσαν με αποτέλεσμα το ρομπότ να κάνει όλες 

τις κινήσεις από την αρχή. Επίσης όλες οι ομάδες αντιμετώπισαν αρχικά δυσκολία και στην στροφή δεξιά και 

αριστερά ,στην πορεία όμως  με εξάσκηση και πειραματισμό τα κατάφεραν. 

(συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε 6 διδακτικές ώρες) 

3η Διδακτική Συνεδρία 

Στην δραστηριότητα αυτή που πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, οι μαθητές αναζήτησαν στον ιστό 

χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα και βρήκαν εικόνες / πίνακες ζωγραφικής (Τέχνες)  που είχαν σχέση με την 

Ιστορία της  Γέννησης του Χριστού. Επέλεξαν κάποιες από αυτές για να τις χρησιμοποιήσουν για το δάπεδο/πίστα 

του ΒΕΕ-ΒΟΤ που οι ίδιοι θα δημιουργούσαν, τις εκτύπωσαν και τις τοποθέτησαν επάνω στο δάπεδο. Οι μαθητές 

σχεδίασαν  το δάπεδο χρησιμοποιώντας τον χάρακα έτσι ώστε το ρομπότ να κάνει βήμα 15 εκατοστών κάθε φορά. 

 Οι ομάδες χρησιμοποίησαν το δάπεδο με την ιστορία της Γέννησης και το ΒΕΕ-ΒΟΤ για να διηγηθούν την ιστορία της 

Γέννησης (Τέχνες ) ακολουθώντας διαδρομές και κάνοντας στάσεις σε διάφορα σημεία που επέλεγαν οι ίδιοι ή  και 

που τους ζητούσαν οι συμμαθητές τους και ο ερευνητής (εντολές).  
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Εικόνα 1 :Προγραμματισμός – Οικοδόμηση Αλγορίθμων 

Κάθε ομάδα έδινε διαφορετικές εντολές και στην συνέχεια ακολουθούσε τις εντολές των άλλων ομάδων. Στην 

συνέχεια απέδωσαν την Ιστορία των Χριστουγέννων  σχεδιάζοντάς την σε χαρτί και ατομικά και ομαδικά (Τέχνες ) 

  

Εικόνα 2 :Ζωγραφική της Ιστορίας των Χριστουγέννων 

 

Ακολούθως με τουβλάκια Lego κατασκεύασαν την δική τους φάτνη και το δένδρο των Χριστουγέννων ( Μηχανική ). 

Στην αρχή έπρεπε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στατικότητας, το οποίο επιλύθηκε από τους μαθητές 

σταδιακά, πειραματιζόμενοι και εργαζόμενοι συνεργατικά. 
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Εικόνα 2 :Κατασκευή της φάτνης και του Χριστουγεννιάτικου δένδρου με Lego 

 

Οι δραστηριότητες της διδακτικής παρέμβασης με το εκπαιδευτικό ρομπότ  ΒΕΕ ΒΟΤ κάλυψαν τους στόχους της 

συγκεκριμένης φάσης.  

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο εκπαιδευτικό ρομπότ επέλυσαν προβλήματα πειραματιζόμενοι. 

Εξερευνώντας και διερευνώντας εξοικειώθηκαν με τον Προγραμματισμό (αλληλουχία, οικοδόμηση αλγορίθμων έως 

6 εντολές), την Τεχνολογία (διαδραστικός πίνακας), τα Μαθηματικά (έννοιες απόστασης, κίνησης, προσανατολισμού, 

μέτρησης, χρόνου, στροφές, χώρος) την Μηχανική (κατασκευή φάτνης). Οι ομάδες  επικοινωνώντας προφορικά 

οδηγήθηκαν στην συνεργασία για την επίλυση του προβλήματος.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διδακτική αυτή παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο  με σκοπό να  εξετάσει την δυνατότητα ή όχι 

της εμπλοκής των μαθητών προσχολικής εκπαίδευσης με το STEAM μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής και 

συγκεκριμένα με το προγραμματιζόμενο ρομπότ ΒΕΕ-ΒΟΤ,  έδειξε ότι η εκπαίδευση STEAM μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο χρησιμοποιώντας φυσικά τα κατάλληλα εκπαιδευτικά ρομπότ. Οι υποθέσεις που 

τέθηκαν στην αρχή της παρέμβασης επιβεβαιώθηκαν θετικά. 

Στην αρχή  ελέγχθηκε η δυναμική των απλών εκπαιδευτικών ρομπότ ( ΒΕΕ ΒΟΤ ) στη διδασκαλία βασικών εννοιών 

προγραμματισμού όπως την κατανόηση της σχέσης αιτίας αποτελέσματος, της αλληλουχίας, της σειραθέτησης 

(Μαθηματικά), της ικανότητας διατύπωσης υποθέσεων και επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές οικοδόμησαν 
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προγραμματιστικές γνώσεις και ανέπτυξαν δεξιότητες υπολογιστικής και αλγοριθμικής σκέψης. Στην πορεία της 

διδακτικής παρέμβασης έγιναν σχεδιαστές (Μηχανική ), ήρθαν σε επαφή με την Τεχνολογία, τις Τέχνες. Οι μαθητές 

μέσω του προγραμματισμού  ανέπτυξαν την Υπολογιστική σκέψη  διότι οι μικροί μαθητές όταν προγραμματίζουν 

χρησιμοποιούν την επινοητικότητα, την δημιουργικότητά τους να δίνουν εντολές στον υπολογιστή/ ρομπότ  και 

ακολούθως να επιλύουν προβλήματα. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ως 

εργαλείο διδασκαλίας του προγραμματισμού, της τεχνολογίας, των μαθηματικών της μηχανικής ,των τεχνών με 

επίκεντρο φυσικά τον μαθητή αλλά και ως αντικείμενο εκπαίδευσης. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική φέρνει σε επαφή 

τους μαθητές με την Φυσική, την Μηχανική, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά, τις Επιστήμες, τις Τέχνες με ευχάριστο 

και  πολύ δημιουργικό αλλά και διασκεδαστικό  τρόπο καθώς ο στόχος σ αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι οι μαθητές 

να μάθουν διασκεδάζοντας. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες αλλά και  καλά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες οι οποίες είναι βασισμένες στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό ρομπότ μπορεί να 

μετατρέπεται σε πρακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην τάξη όχι μόνο του Νηπιαγωγείου αλλά και στο Δημοτικό 

σχολείο. Φυσικά τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος και 

χρειάζονται περισσότερες έρευνες. 
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Let’s walk on the paths of tradition 

Σπίτσα Αικατερίνη1  Γαζιώτου Ευαγγελία2  Παπαδοπούλου Μαρία3   Μπακή Ευθαλία4  Μπιρμπίλη 
Αικατερίνη5  Αυγητίδου Σταυρούλα6  Χατζηδίμπα Παναγιώτα7 Χαμαλλέλη Δέσποινα8 

1ΠΕ60 -Νηπιαγωγείο ΣΤ Αγλαντζιάς, Λευκωσία 

spitsakaterina@hotmail.com 
2ΠΕ60- 1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης 

litsagaziotou@gmail.com 
3ΠΕ 60- 5ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Δράμας 

mariapap14771@gmail.com 
4ΠΕ60- 10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης 

efthbaki@gmail.com 
5Π60- 1ο Νηπιαγωγείο Φολέγανδρου 

kathb1968@hotmail.com 
6ΠΕ 60- 5ο Νηπιαγωγείο Δράμας 

roulavgi@gmail.com 
7ΠΕ60- Νηπιαγωγείο Δουνέϊκων 

gxatzidim1@gmail.com 
8ΠΕ60- 1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής 

descha1971@hotmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το etwinning έργο με τίτλο “Let’s walk on the paths of tradition”είναι ένα συνεργατικό πρόγραμμα πολιτισμικής 

κληρονομιάς ,που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 35 σχολείων από την Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη. Σκοπός αυτής της 

συνεργασίας ήταν, οι συμμετέχοντες, βαδίζοντας στα μονοπάτια της παράδοσης, να εμπλακούν και να 

δραστηριοποιηθούν με την βοήθεια της τεχνολογίας σε ένα ταξίδι σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς με σκοπό να 

γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα έθιμα, τις παραδόσεις, την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας τους και των άλλων 

χωρών .Στόχος, μέσα από τις δράσεις του προγράμματος  εκπαιδευτικοί και παιδιά να γνωριστούν, να παίξουν ,να 

εργαστούν, να συνάψουν φιλίες ,να εντοπίσουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία μεταξύ των λαών, να ευαισθητοποιηθούν. 

Ένα πρόγραμμα βασισμένο  στο σεβασμό της διαφορετικότητας, στη συνεργασία με την οικογένεια και το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον και στη συνεργατική μάθηση.  

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ : Etwinning, Λαϊκή Παράδοση ,ΤΠΕ, Συνεργατική μάθηση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η σημασία της λαϊκής παράδοσης στην εκπαίδευση 
Λαϊκή παράδοση ονομάζεται η μετάδοση όλης της γνώσης και όλων των ηθικών, πολιτισμικών, καλλιτεχνικών και 

θρησκευτικών αξιών από μια γενιά στην άλλη. Η μελέτη της λαϊκής παράδοσης και η αγάπη γι αυτή πλουτίζουν τη 

γνώση, συγκινούν και συντελούν στη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και στην αποφυγή της εθνικής 

αλλοτρίωσης. Αναλυτικότερα η λαϊκή παράδοση μας βοηθάει να συμπυκνώνουμε την πείρα αιώνων σ’ όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αποτελεί συνδετικό κρίκο που ενώνει τις παλιές γενιές με τις νέες. Είναι 

δηλαδή η ζωντανή παρουσία τους παρελθόντος (Λεοντώδης, 1996). 

Η προσέγγιση και η βιωματική σχέση των μικρών παιδιών με το τμήμα αυτό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι 

σημαντική και συμβάλλει στην κατανόηση της πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς και την εξοικείωση και 

ευαισθητοποίηση από μέρους τους απέναντι στα πολιτιστικά επιτεύγματα της περιοχής τους (Σακκής & Τσιλιμένη, 

2007). Συντελεί, επίσης, στην κατανόηση της βαθύτερης σημασίας και αξίας των καταλοίπων αυτών για τους 

παλαιότερους ανθρώπους της περιοχής τους. Εξάλλου, ένας από τους κύριους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών για το Nηπιαγωγείο είναι η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για 

ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτισμική κληρονομιά, η γνώση και η κατανόηση, ως ένα βαθμό, από μέρους τους, 

του τρόπου ζωής των προγόνων τους, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων σύγκρισης του παρόντος με το παρελθόν 

και η διάκριση αλλαγών που συνδέονται με γεγονότα, καθημερινές συνήθειες, ή άλλα πολιτιστικά στοιχεία 

(Μωραΐτη & Καϊάφα, 1994). 

Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των παιδιών σε θέματα λαϊκής παράδοσης, τους επιτρέπει να 

προβληματισθούν σχετικά και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Για το 

Νηπιαγωγείο είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος πολιτισμών ανάμεσα στο παρόν και στο 

παρελθόν. Οι μαθητές μέσα από δράσεις που σχετίζονται με την τοπική παράδοση και τον πολιτισμό μπορούν να 

επισημάνουν ότι ίχνη και αποτυπώματα της ζωής του ανθρώπου στο χρόνο υπάρχουν παντού γύρω τους και να 

κατανοήσουν ότι, αν υποβάλουν σε αυτά τις κατάλληλες ερωτήσεις μπορούν να λάβουν απαντήσεις για το παρελθόν 

του τόπου τους, το κοντινό ή μακρινό, και να πραγματοποιήσουν προεκτάσεις μέσα στο ευρύτερο ιστορικό γίγνεσθαι 

(Μερακλής, 2004). Η γενιά που γνωρίζει της ρίζες της, τον πολιτισμό που προηγήθηκε απ' αυτήν μπορεί να χαράξει 

δυναμικά τη δική της πορεία και να δημιουργήσει το δικό της πολιτισμό. Αυτή η γενιά όμως θα πρέπει να γνωρίσει 

νωρίς την παράδοσή της και μάλιστα από την τρυφερή ηλικία του νηπιαγωγείου ( Τσαντούλη, 2014). 
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ΤΠΕ και Προσχολική εκπαίδευση 
Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν, να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σταµούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008). Η χρήση των 

τεχνολογικών εργαλείων είναι πολύ σημαντική γιατί επεκτείνει και διευκολύνει την εμπειρική έρευνα και 

ταυτόχρονα ενεργοποιεί τους μαθητές για μεγαλύτερη και ενεργητικότερη εμπλοκή κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Τα ερευνητικά δεδομένα (π.χ., Clements & Sarama, 2003; Yelland, 2005; Siraj-Blatchford & Siraj-

Blatchford, 2006; McCarrick & Li, 2007) συγκλίνουν στο ότι ο ΗΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την 

υποστήριξη της μάθησης των μικρών παιδιών και μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνία, συνεργασία, 

δημιουργικότητα και γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων. Ορισμένες έρευνες τονίζουν τη χρήση του ΗΥ από τα νήπια ως 

εργαλείου-μέσου που φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα, όταν συνδυάζεται με δραστηριότητες πέραν του 

υπολογιστή (βλ. Ντολιοπούλου, 2006; Νικολοπούλου, 2009).  

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση είναι η ενεργός και λειτουργική 

ένταξή του στη σχολική τάξη, η ενσωμάτωσή του στις καθημερινές δραστηριότητες, στην όλη πρακτική του 

νηπιαγωγείου (Plowman & Stephen, 2003). Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη συμβολή του στην 

πορεία της διδασκαλίας και της μάθησης (Κόμης, 2004). Επιπλέον, οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές να γίνουν μέλη της 

ομάδας των συνομηλίκων, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να εμπλακούν ενεργά στα δρώμενα της 

τάξης (Pool, 1997, όπ. αναφ. στο Εξάρχου, 2010). Πέρα όμως από τη μάθηση και τη διδασκαλία, οι ΤΠΕ μπορούν να 

διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού γιατί του προσφέρουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τις αξιοποιήσει 

ως «γνωστικό και διερευνητικό εργαλείο» (προσοµοιώσεις, αλληλεπιδραστικά, πολυµέσα, εκπαιδευτικά παιχνίδια), 

ως εποπτικό µέσο, ως εργαλείο επικοινωνίας(ψηφιακές βιβλιοθήκες, εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας), ως 

εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών (on line βάσεις δεδοµένων) και ως εργαλείο τεχνολογικού αλφαβητισµού» 

(Ταστσίδης, Χατζηµιχαήλ, Αντωνίου, 2010). Πολλοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου θα 

μπορούσαν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα να υλοποιηθούν µε την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο μαθησιακό 

περιβάλλον, αφού ο καινοτόµος χαρακτήρας της πρώτης µπορεί στέρεα και ουσιαστικά να στηριχτεί στο μοντέλο 

εκπαίδευσης που προωθούν οι ΤΠΕ και συνάδει με την εμπειρική γνώση (Κυνηγός, 2007 όπ. αναφ. στο Λιαράκου και 

Γαβριλάκης, 2009; ∆ασκολιά κά, 2008 όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009). Η αξιοποίηση των ΤΠΕ 

πρακτικά δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους µαθητές/τριες να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης, 

άνάλυσης, επεξεργασίας, σύνθεσης, αποτίμησης και αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά 

θέματα. Όπως υποστηρίζουν οι Parette & Bloom (2013), οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν καταλυτικό µέσω της διευκόλυνσης 

της πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες πηγές και µέσω της διεύρυνσης των τρόπων αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των εκπαιδευόμενων µε απώτερο σκοπό την σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης και την επίτευξη των στόχων 
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που αυτή πρεσβεύει. Ο Stiles (2000), αναφέρει πως ο κύριος σκοπός της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

είναι να αναπτύξει ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον κατάλληλο για την εκπαίδευση των δεξιοτήτων της κριτικής 

σκέψης, της ατομικής και συλλογικής ευθύνης και της επικοινωνίας. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι στόχοι που καλούνταν να επιτύχουν οι μαθητές μέσα από την υλοποίηση του e-twinning προγράμματος ήταν: 

• -Να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και ταυτότητα, 

• -Να καλλιεργήσουν πολιτισμική ευαισθησία και τον σεβασμό στην παράδοση, 

• -Να αναπτύξουν προφορικές και γραπτές δεξιότητες, 

• -Να γνωρίσουν τα έθιμα και τις παραδόσεις της χώρας τους και άλλων χωρών, 

• -Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές σε διαφορετικούς πολιτισμούς, 

• -Να εξοικειωθούν με την παραδοσιακή μουσική και τους χορούς, 

• -Να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν για την ολοκλήρωση συνεργατικών δραστηριοτήτων, 

• -Να αξιοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για την δημιουργία συνεργατικών έργων, την αναζήτηση 

πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

To eTwinning  πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του σύμφωνα με τη διαθεματική 

προσέγγιση όπως αυτή περιγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (2011).  Σε αυτό το πλαίσιο οι 

δράσεις είχαν συγκεκριμένους στόχους που συνδέονταν με όλες τις μαθησιακές περιοχές. Με τη προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη (παρουσιάσεις νηπιαγωγείων και τόπου, αυτοπαρουσιάσεις στην ομάδα των συνεργατών, 

ανταλλαγή εμπειριών από τον τόπο καταγωγής, έκθεση των έργων τους σε δημόσιους χώρους, συμμετοχή σε 

ψηφοφορίες.  Με τις φυσικές επιστήμες (παρουσίαση αντικειμένων και υλικών από τον τόπο τους, χρήση υλικών του 

παρελθόντος, εξέλιξη αντικειμένων και εργαλείων στο χρόνο. Με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

(διερεύνηση, ανακάλυψη, επικοινωνία, συνεργασία με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Με τις τέχνες (εικαστικές δημιουργίες, 

θέατρο, μουσική χορός). Με τη γλώσσα (κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού λόγου). Με τα μαθηματικά (διαδρομές, μελέτη και εντοπισμός σημείων στο χάρτη, τοπολογικές και 

ποσοτικές έννοιες). Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δράσεις ατομικές και δράσεις σε 

ζευγάρια. Έμφαση όμως δόθηκε στις συνεργατικές δραστηριότητες όλων των συμπραττόμενων σχολείων και στην 

παραγωγή ενός κοινού, αποδεκτού από όλου, έργου.  
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2018-2019. Αρχικά μέσω διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας (Skype 

και δημιουργία κλειστής ομάδας στο Facebook) έγινε η γνωριμία των εκπαιδευτικών. Δημιουργήθηκε ένα 

συνεργατικό έγγραφο google, στο οποίο κάθε μέλος μπορούσε να προσθέσει και να συμπληρώσει την ιδέα του με 

στόχο την από κοινού διαμόρφωση του τελικού προγράμματος. Με το πέρας της διαδικασίας ο προγραμματισμός 

αναρτήθηκε  στην πλατφόρμα και συνοδευόταν με χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και συνεργατικών δράσεων για 

κάθε μήνα χωριστά . Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. 

Πρώτη φάση (Αρχική- προγραμματιστική) 
Όλα τα σχολεία πραγματοποίησαν ενημέρωση γονέων για τους στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος. Στη 

συνάντηση οι γονείς συμπλήρωσαν μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία έδιναν την άδεια για τη λήψη φωτογραφιών 

και βίντεο των παιδιών τους στα πλαίσια του έργου. Απεικονίστηκε  η θέση των συνεργαζόμενων σχολείων στο χάρτη 

χάρτη google drive (Εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. Οι συνεργάτες του έργου και σε έναν πίνακα συμπληρώθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε επικεφαλή συνεργάτη. 

Αμέσως μετά έγινε η παρουσίαση των σχολείων, των πόλεων και η γνωριμία μεταξύ των μαθητών του κάθε σχολείου. 

Οι παρουσιάσεις των μαθητών ανέβηκαν σε ένα padlet και των πόλεων σε ένα thinglink. 
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Δεύτερη φάση (υλοποίηση των προγραμματικών δράσεων)  
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας ( 1 Οκτωβρίου) κάθε σχολείο προσκάλεσε μια γιαγιά να 

περιγράψει στα παιδιά τα παιχνίδια με τα οποία παίζανε παλιά και κυρίως να δείξει πώς και με τι υλικά φτιάχνανε 

τις κούκλες τους. Παράλληλα και ενώ ζωντάνευε η κούκλα στα χέρια της γιαγιάς, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 

ένα παραδοσιακό παραμύθι. Με αυτήν την αφορμή δημιουργήθηκαν οι μασκότ των συμπραττόμενων σχολείων οι 

οποίες παρουσιάστηκαν στο linoit (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Οι μασκότ των σχολείων 

Ακολούθως, τα σχολεία πρότειναν ένα δικό τους λογότυπο και μέσω ψηφοφορίας στο tricider επιλέχτηκε το κοινό 

λογότυπο του προγράμματος (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Το λογότυπο 

Στα πλαίσια του προγράμματος όσα σχολεία ήθελαν (αφού δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό) συμμετείχαν 

στην εβδομάδα κώδικα (codeweek) με κέντρο αναφοράς τις μασκότ. Με βάση τις θέσεις τους, που αποτυπώθηκαν σε 

ένα έγγραφο της google, οι μαθητές περιγράφοντας αρχικά τη διαδρομή και στη συνέχεια με τη βοήθεια καρτελών 

κατεύθυνσης (μπροστά-πίσω-αριστερή-δεξιά στροφή) έφταναν στη θέση της μασκότ με συγκεκριμένους 

βηματισμούς (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Εβδομάδα κώδικα 

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίσκεψη σε λαογραφικό μουσείο της περιοχής του κάθε σχολείου, 

επιλέχτηκε ένα αντικείμενο του μουσείου και παρουσιάστηκε στους συνεργάτες. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα 

συνεργατικό παραμύθι με την εμπλοκή όλων των μουσειακών αντικειμένων και έγινε ηλεκτρονικό βιβλίο στο issuu. Ο 

τίτλος του παραμυθιού δόθηκε μετά από ψηφοφορία « Τα μυστικά της Μορφούλας» (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Συνεργατικό παραμύθι 

Την περίοδο των Χριστουγέννων παρουσιάστηκαν τοπικά ήθη και έθιμα καθώς και παραδοσιακά κάλαντα. 
Παράλληλα φτιάχτηκαν χριστουγεννιάτικα on line παιχνίδι (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6. On line παιχνίδια 

Eυχητήριες κάρτες στο emage  και συνεργατικό ημερολόγιο (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7. Συνεργατικό ημερολόγιο 
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Μια επιπλέον συνεργατική δράση του προγράμματος ήταν η παρουσίαση ανά ζευγάρια ενός λαϊκού παραμυθιού. Το 

ένα σχολείο δραματοποίησε το παραμύθι του που ανέβηκε στο Padlet και το ζευγάρι του το απέδωσε εικαστικά. Με 

τις εικαστικές δημιουργίες φτιάχτηκε ένα τόμος παραδοσιακών παραμυθιών στο Storyjumber (Εικόνα 8). 

 
Εικόνα 8. Τόμος παραδοσιακών παραμυθιών 

  Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παρουσίαση και εκμάθηση παραδοσιακών χορών (Εικόνα 9).  

 
Εικόνα  9. Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια 
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ανταλλαγή παροιμιών που έγιναν βιβλίο στο writereader (Εικόνα 10).  

 
Εικόνα 10. Λαϊκές παροιμίες 

 και παραδοσιακών  παιχνιδιών (Εικόνα11). 

 
Εικόνα 11. Παραδοσιακά παιχνίδια 
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Τρίτη Φάση (τελική αξιολόγηση) 
Η αξιολόγηση των παιδιών για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου σχετικά με τις δράσεις που τους άρεσαν, τους άφησαν αδιάφορους, ή δεν τους άρεσαν καθόλου 

(Εικόνα 12). 

 
Εικόνα 12 Αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές 

Αξιολόγηση έκαναν και οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος καθώς και οι γονείς. Σε αυτή τη φάση συμπληρώθηκαν 

ερωτηματολόγια από τις εντυπώσεις τους και την περιγραφή όσων τα ίδια τα παιδιά μετέφεραν στο σπίτι. 

Η διάχυση του προγράμματος περιλάμβανε αναρτήσεις των δράσεων στις ιστοσελίδες του κάθε σχολείου, 

παρουσιάσεις στους γονείς, δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες και περιοδικά. 

Το πρόγραμμα έκλεισε με έναν προσωπικό αποχαιρετισμό στο emage του κάθε φίλου συνεργάτη και ευχές για καλό 

καλοκαίρι. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

Το έργο eTwinning «Let’s walk to the paths of tradition» υλοποιήθηκε όλη τη χρονιά προσφέροντας 

εμπειρίες ,γνώσεις στον εκπαιδευτικό, ενισχύοντας το παιδαγωγικό του ρόλο. Αρχικά, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με 

πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, τα  οποία τους έδωσαν το έναυσμα για την ενασχόληση με το 

πρόγραμμα. Με τις επισκέψεις στα μουσεία του τόπου τους γνώρισαν το χώρο, το χρόνο και τα εκθέματα της 

πολιτισμικής κληρονομιάς. Με την παρουσίαση του τόπου τους και του εαυτού τους συστήθηκαν και γνώρισαν τους 

συνεργάτες τους στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εμπλούτισαν το λεξιλόγιο ,τις εμπειρίες τον 

εικονικό και τον πραγματικό  τους κόσμο. Με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τη τάξη σε 

ατομικό και ομαδικό επίπεδο έμαθαν να συνεργάζονται ,να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ,να ανταλλάσσουν 

απόψεις και ιδέες, να κάνουν συγκρίσεις, να αξιολογούν τις δικές τους εργασίες και των άλλων,να αισθάνονται τη 

χαρά της δημιουργίας. Γνώρισαν τη Δημοτική μουσική και το τραγούδι, το χορό, τις λαϊκές παροιμίες, τα 

παραδοσιακά παραμύθια και τα παιχνίδια, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου τους και των άλλων χωρών. Με τη χρήση 

των ΤΠΕ εξοικειώθηκαν με την τεχνολογία και την επικοινωνία, παρουσίασαν τις δράσεις τους στους συνεργάτες και 

στους γονείς. Καθοριστικό αποτέλεσμα από την υλοποίηση του προγράμματος, ήταν η εξερεύνηση του ευρύτερου 

πολιτισμικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές με την συμμετοχή στο πρόγραμμα, την συνεργασία  και την  ομαδικότητα  

πέτυχαν την κατανόηση του εαυτού τους ως μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Εκφράστηκαν, καλλιέργησαν 

τα ενδιαφέροντά τους, το γνωστικό και αισθητικό τους κόσμο. Συμπερασματικά, με την εμπλοκή και τη γνωριμία των 

παιδιών με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και των άλλων χωρών, καλλιέργησαν την πολιτισμική τους 

ταυτότητα ,μέσα από την οποία έμαθαν να αγαπούν, να σέβονται  και να διατηρούν όσα δημιούργησε  ο άνθρωπος 

στο παρελθόν.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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"Διαδραστικά Παιχνίδια εμπνευσμένα από το eTwinning" 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στα πλαίσια της συνεργασίας του 3ου ΓΕΛ Βέροιας με άλλα σχολεία σε ένα έργο eTwinning με τίτλο Maths is all 

Around σχεδιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και υλοποιήθηκαν από τους μαθητές μια σειρά 

δραστηριοτήτων που απέβλεπαν στην ενδυνάμωση των γνώσεων και ικανοτήτων των μαθητών στις Θετικές 

Επιστήμες και στα Αγγλικά και ήταν πλήρως ενταγμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

Οι δραστηριότητες αυτές είχαν μορφή Διαδραστικών παιχνιδιών τύπου escape rooms που είναι αρκετά δημοφιλή σε 

νεαρούς μαθητές, προσομοιώσεις πειραμάτων Θετικών Επιστημών και ηλεκτρονικά παιχνίδια που ανήκαν στο ευρύ 

φάσμα των αποκαλούμενων serious games.Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους μαθητές είχαν  θετικά 

αποτελέσματα τόσο στο γνωστικό επίπεδο ικανοτήτων όσο και στην ενίσχυση της συνεργατικότητας ανάμεσα τους.  

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου επιλέχθηκαν δραστηριότητες που είναι εύκολα υλοποιήσιμες ανεξάρτητα από το 

είδος του επιστημονικού πεδίου που θα καλύψουν, μπορούν να περιληφθούν σε μια ηλεκτρονική τάξη ή παρουσίαση 

ώστε να είναι προσπελάσιμα από εκπαιδευτικούς και μαθητές, ανταλλάξιμα με ομάδες συνεργατών και σχολεία που 

συμμετέχουν σε έργα eTwinning.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, διαδραστικά παιχνίδια, συνεργατικότητα, ρομποτική 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο βιβλίο με τίτλο «In Search of Effective "Edutainment"» ο Hogle αναρωτιέται αν μπορεί να υπάρξει πετυχημένη 

ανάμιξη της ευχαρίστησης που προσφέρει ένα παιχνίδι με την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαίδευση. (Hogle, 

1996) Όπως παρατηρεί, πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν προσφέρουν χαρά ή ενδιαφέρον. Παρόλα αυτά, το 

παιχνίδι στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί αντικείμενο ερευνών τόσο όσον αφορά το ακαδημαϊκό 

περιεχόμενο παιχνιδιών που στηρίζονται στην φαντασία και την ιστοριογραφία (Gunter, Kenny, & Vick, 2008),  
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παιχνιδιών που δημιουργήθηκαν για αμιγώς εκπαιδευτικούς σκοπούς (Ketelhut & Schifter, 2011) και εφαρμογών με 

στοιχεία παιχνιδιού, όπως προσομοιώσεις (Rutten, van Joolingen, & van der Veen, 2012).  

Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

δηλαδή στην αποκόμιση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων από μέρους των μαθητών (Vandercruysse, Vandewaetere, 

& Clarebout, 2012). Παράλληλα, μεγάλη σημασία δίνεται πλέον στην συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία αυτή 

και στον βαθμό ανάμιξής τους (Huang, Huang, & Tschopp, 2010). Αμιγώς εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούνται οι 

προσομοιώσεις σε περιβάλλοντα Φυσικών επιστημών που αν και χαρακτηρίζονται λιγότερο διασκεδαστικές 

εντούτοις αυξάνουν τον βαθμό κατανόησης της ενότητας που καλύπτουν με ασφάλεια όσον αφορά την διεξαγωγή 

πειραμάτων (Lundblad, Malmberg, Areskoug, & Jönsson, 2013; Oblinger, n.d.).  Τα παιχνίδια σε περιβάλλον 

εργαστηρίου στην Πληροφορική είναι επίσης ευρέως διαδεδομένα και η βιβλιογραφία παραθέτει έρευνες που 

επιβεβαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα (Belloti, 2011; Papastergiou, 2009).  

Παράλληλα με την βιβλιογραφία που αφορά έρευνες για ψηφιακά παιχνίδια έχει προστεθεί και αυτή που αφορά 

μικτά μοντέλα παιχνιδιών που συνδυάζουν κίνηση, γρίφους και ένα αφηγηματικό πλαίσιο (Charles & McAlister, 

2004). Στην βιβλιογραφία επίσης υπάρχουν έρευνες που εστιάζουν στον βέλτιστο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με 

χαρακτήρα παιχνιδιού (Pivec, Dziabenko, & Schinnerl, 2003) και στην δημιουργία παιχνιδιών που θα ενθαρρύνουν 

και θα καλλιεργούν στους μαθητές τις ικανότητες του 21ου αιώνα με έμφαση στην συνεργασία και την εξεύρεση 

λύσεων σε υπαρκτά προβλήματα (Qian & Clark, 2016). Όπως σημειώνεται στην έρευνα με τίτλο «Aspects of Game-

Based Learning» η μοντέρνα τεχνολογία και τα περιβάλλοντα εργασίας αναζητούν εργαζόμενους ικανούς στην 

αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία μεταξύ των μελών, διαχείριση πόρων και δημιουργικότητα (Pivec et al., 

2003). 

Τα τελευταία 10 έτη έχουν παρατηρηθεί μελέτες που αφορούν την αποτελεσματικότητα της χρήσης διαδραστικών 

παιχνιδιών που συνδυάζουν κίνηση, επίλυση γρίφων και προβλημάτων, δημιουργικότητα και ψηφιακά μέσα και 

χαρακτηρίζονται με τον όρο escape rooms. Αρχικά κέντρισαν το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας επειδή 

έγιναν γρήγορα δημοφιλή στους νέους οπότε μπορούσαν να βρουν μια θέση και στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Clarke et al., 2017; Murphree & Vafa, 2019). Οι αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ανάλογης 

δραστηριότητας είναι βασικά οι ίδιες που διέπουν όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπου προτεραιότητα 

έχουν οι ανάγκες των μαθητών, η ασφάλειά τους, η αύξηση του ενδιαφέροντός τους και η συμμετοχή όλων των 

μαθητών (Nicholson, 2018). Υπάρχουν βασικοί σχεδιαστικοί άξονες και περιλαμβάνουν την επιλογή του θέματος, τον 
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τύπο των δραστηριοτήτων, το χρονικό όριο υλοποίησης, την μέθοδο παρουσίασης των δραστηριοτήτων στους 

μαθητές και τα υλικά που απαιτούνται (Wiemker, Elumir, & Clare, 2015).              

Οι δραστηριότητες  επιλέχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς με βάση τις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ (Mor & 

Craft, 2012) μαθητών Λυκείου αλλά εύκολα μπορούν να αναπαραχθούν, τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από 

άλλες σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε εκπαιδευτικού.   

ΣΤΟΧΟΙ 

 Όλες οι δραστηριότητες δομήθηκαν με βάση το γνωστικό και συναισθηματικό υπόβαθρο των μαθητών. Στόχος ήταν 

να εμπλακούν όλοι οι μαθητές σε ομάδες σε ένα ευρύτερο παιχνίδι με ποικιλία δραστηριοτήτων όπου κάποιες μόνο 

απαιτούσαν ψηφιακά μέσα και επέτρεπαν την ελεύθερη κίνηση των μαθητών, την συναναστροφή μεταξύ των 

ομάδων, την συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών και λύσεων. Με την προσθήκη χρονικών ορίων αυξανόταν ο 

βαθμός δυσκολίας αλλά αυτό είχε σαν στόχο να κρατήσει σταθερό το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Οι δραστηριότητες μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο ομαδικά και ο τρόπος εργασίας ήταν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης μεταξύ των μελών της ομάδας. Όσον αφορά το Maths is all Around αποτέλεσε τον κύριο πόλο 

έλξης για τους μαθητές επειδή τους έδινε την ευκαιρία να ασκηθούν σε μαθηματικές-μεταξύ άλλων- έννοιες και να 

αναζητήσουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Δίνονταν η επιπλέον δυνατότητα της συνεργασίας μεταξύ ομάδων 

ακόμη και αν αυτό προσέβλεπε στην ακύρωση κάποιας άλλης ομάδας. 
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Εικόνα 1:  με τις ομάδες να εργάζονται στο εργαστήριο πληροφορικής   

Επιπλέον  στόχος ήταν η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση έκτακτων Ανθρωπιστικών κρίσεων και η διαχείριση πόρων 

και ανθρώπινου δυναμικού σε περιπτώσεις κινδύνου. Το eTwinning ήταν η αφετηρία για μια μεγάλης έκτασης 

εργασία με πολλαπλά οφέλη.    

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η μεθοδολογία εργασίας βασίστηκε στην βιβλιογραφία και τις απόψεις των συναδέλφων μας όπως αποτυπώθηκαν 

από την επικοινωνία που είχαμε στο eTwinning live & Twinspace του έργου. Το θέμα κινήθηκε γύρω από την 

ευρύτερη έννοια των μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Ξένων Γλωσσών. Το υλικό και οι δραστηριότητες ήταν 

κυρίως στα Αγγλικά αφού διαμοιράζονταν παράλληλα με τους συνεργάτες μας στο eTwinning. Μια επιπλέον 

παράμετρος που θέλαμε να δραστηριοποιήσουμε και να παρακολουθήσουμε στενά ήταν η αντιμετώπιση 

προβλημάτων από τις ομάδες μαθητών και η εφαρμογή στοιχείων και γνώσεων από τα μαθήματα του σχολείου στην 

επίλυση καθημερινών προβλημάτων και αναγκών. Για να κάνουμε την δραστηριότητα πιο δημοφιλή της δώσαμε τον 

τίτλο «Zombie Apocalypse» που αμέσως κίνησε το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Δομήθηκε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι ομάδες μαθητών βρίσκονταν σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο με 

συγκεκριμένες προμήθειες και έπρεπε να αντιμετωπίσουν σαν ομάδα το ξέσπασμα μιας επιδημίας. Σε κάθε στάδιο 

της δοκιμασίας υπήρχαν στοιχεία και πληροφορίες που τους βοηθούσαν να κάνουν επιλογές και να συμμετέχουν στο 

παιχνίδι. Προηγούνταν πάντα μια σύντομη παρουσίαση της υποτιθέμενης κατάστασης στην οποία βρίσκονταν η 

ομάδα και στην συνέχεια τους δίνονταν μια σειρά από επιλογές. Τα αρχικά στάδια της δραστηριότητας αφορούσαν 

την κατανόηση από μέρους των ομάδων, οδηγιών μέσα από βίντεο και ηχητικά αρχεία. Εκπαιδεύτηκαν στην τήρηση 

απογραφικών καταστάσεων, δοσολογίες φαρμάκων, μονάδες μέτρησης, ανάμεσα σε άλλα. Στη συνέχεια 

αποφασίστηκε να επεκτείνονται οι επιμέρους δραστηριότητες σε αρκετά μαθήματα και να καλύπτουν χρονικά 

μεγάλο μέρος του διδακτικού έτους. Σταδιακά προστέθηκε η Χημεία και η Βιολογία καθώς σε μια γενικευμένη 

ανθρωπιστική κρίση μεγάλη σημασία θα είχε για την επιβίωση, η αναγνώριση, ανεύρεση, συντήρηση και πιθανή 

παρασκευή, φαρμακευτικών προϊόντων. Σε προσομοιώσεις Χημείας εκπαιδεύτηκαν στην αναγνώριση χημικών 

στοιχείων και αντιδράσεων σε περιβάλλον εργαστηρίου. Υπήρχαν παράλληλες δραστηριότητες, μέρος του συνολικού 

σεναρίου, που αφορούσαν αντιμετώπιση τραυμάτων, παροχή πρώτων βοηθειών αλλά και δυνατότητες και πρακτικές 

καλλιέργειας φυτών και συλλογής , αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων.  
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Οι ομάδες μπορούσαν να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά ή να συνεργαστούν. Στο τέλος κάθε σεναρίου υπήρχε μια 

δοκιμασία αποκλεισμού οπότε το ενδιαφέρον παρέμενε αμείωτο. Μεγάλη αντίπαλη ομάδα ήταν αυτή των «ζόμπι» 

στην οποία εντάσσονταν αυτόματα και οι χαμένοι κάθε γύρου-σεναρίου. Καθώς αναπτύσσονταν και εμπλουτιζόταν 

οι δραστηριότητες το ενδιαφέρον των μαθητών μεγάλωνε. Επιπλέον υπήρχε το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ 

των ομάδων και  ο τελικός νικητής θα αναδεικνυόταν σε μια μεγάλη γιορτή στην αυλή του σχολείου λίγο πριν την 

λήξη των μαθημάτων.  

Χρησιμοποιήθηκαν απτά υλικά καθώς κάθε ομάδα επέλεγε ένα κουτί του οποίου το περιεχόμενο φανέρωνε την 

επαγγελματική σύσταση της ομάδες και τα εφόδια που είχαν αρχικά στην διάθεσή τους. Καθόριζε επίσης τον όροφο 

στον οποίο βρίσκονταν. Στη συνέχεια έπρεπε να αποφασίσουν πώς να εγκαταλείψουν το κτίριο, πώς να 

μετακινηθούν, να ξεκλειδώσουν ηλεκτρονικές κλειδαριές, να επιλέξουν όχημα διαφυγής, να καθορίσουν την πορεία 

τους και να συγκρουστούν με άλλες ομάδες ή να συνεργαστούν μαζί τους. Όσο προχωρούσε το παιχνίδι αρκετές 

ομάδες δεν τα κατάφερναν στις δοκιμασίες και έπεφταν θύματα της κρίσης. Στο τέλος η ομάδα των επιζώντων 

έπρεπε να χτίσει ένα καταφύγιο (σκηνή), να καθαρίσει επιτυχώς νερό και να ανάψει φωτιά πριν τους προλάβουν οι 

αντίπαλοι.  

Για να είναι το υλικό διαμοιράσιμο, προσπελάσιμο και να μπορούν να γίνονται άμεσα επεμβάσεις από τους 

εκπαιδευτικούς δημιουργήθηκε μια Google Classroom όπου υπήρχε μια σειρά δραστηριοτήτων. Η παρουσίασή τους 

γινόταν σταδιακά σε μορφή Google Present όπου όλοι έβλεπαν το σενάριο και ολοκλήρωναν την προτεινόμενη 

δοκιμασία. 

Κάθε σενάριο περιείχε περισσότερες από μια δοκιμασίες για τις ομάδες. Οι δοκιμασίες περιελάμβαναν ελεύθερη 

κίνηση στον χώρο ώστε να συλλέξουν αντικείμενα, επίλυση γρίφων ώστε να προχωρήσουν παρακάτω, λήψη 

αποφάσεων προκειμένου να επιζήσουν από μια κατάσταση, χρήση ψηφιακών μέσων όπως ρομπότ για να 

ολοκληρώσουν μια αποστολή και χρήση απλών δομικών υλικών για κατασκευές. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι 

εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να υλοποιήσουν μια σειρά από ανάλογες δοκιμασίες που θα βρουν συγκεντρωμένες σε 

μια Google Classroom. Το κεντρικό σενάριο θα παραμείνει το ίδιο, η αντιμετώπιση μιας έκτακτης κρίσης όπου ο 

χρόνος και οι ικανότητες είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Φυσικά επειδή πρόκειται για ένα μικρής κλίμακας 
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σενάριο οι δραστηριότητες θα είναι πιο περιορισμένες αλλά θα συνοδεύονται από ένα πακέτο προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

• Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες. Κατά προτίμηση θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή 

διασπορά ειδικοτήτων ανά ομάδα ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση της εκάστοτε  

δοκιμασίας.  

• Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν ένα σύντομο βίντεο όπου παρουσιάζεται η κρίση και προτείνονται κάποιες 

τεχνικές αντιμετώπισης της κατάστασης. Έχει μεγάλη σημασία να δώσουν προσοχή σε λεπτομέρειες. 

• Επιλέγουν αρχηγό και αυτός/η επιλέγει το κουτί που περιέχει εξοπλισμό για την ομάδα. Σε διάφορες 

στιγμές ο εξοπλισμός μπορεί να αυξηθεί, ανταλλαχθεί με άλλες ομάδες, να κλαπεί ή να χαθεί.  

• Υπάρχει ένας κοινός αντίπαλος αλλά η επιβίωση εξαρτάται από την εσωτερική και εξωτερική 

συνεργασία της ομάδας. Η επίλυση των προκλήσεων μπορεί να είναι συνεργατική ή ανταλλακτική. 

Οτιδήποτε κερδίζει η ομάδα μπορεί να ανταλλαχθεί με κάτι άλλο στην πορεία του παιχνιδιού. 

• Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν κατασκευή με απλά δομικά υλικά απλού καταπέλτη, ένεση αντιβιοτικού 

σε μέλος της ομάδας, αναγνώριση χημικής διεργασίας σε μεθόδους ανάματος φωτιάς, επίλυση ξύλινων 

τρισδιάστατων παζλ όσον αφορά τις δραστηριότητες χωρίς ψηφιακά μέσα. 

• Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την νίκη επί του υπολογιστή σε ένα παιχνίδι μαθηματικών (Nim’s Game), 

επίλυση γλωσσικών γρίφων στο Seekers Notes της Microsoft και μια δραστηριότητα κίνησης ενός 

ρομπότ Edison 2 που αφορά χρήση αισθητήρα αναγνώρισης εμποδίων και κίνηση προς μια κατεύθυνση. 

Δεν θα υπάρξει χρόνος για επιπλέον δραστηριότητες. Νικητής/τρια ομάδα ανακηρύσσεται η ομάδα που καταφέρνει 

να περάσει όλες τις δοκιμασίες με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.   

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΕΣΑ  

Θα χρησιμοποιηθούν απτά και ψηφιακά μέσα. Οι εισηγητές θα έχουν δημιουργήσει μια Google Classroom με όλο το 

εποπτικό υλικό η οποία θα περιέχει το Google Present με το εισαγωγικό βίντεο. Κατόπιν θα περιέχει ειδικές οδηγίες 

και συμβουλές. Εκεί θα επικολληθούν οι σύνδεσμοι που οδηγούν στο παιχνίδι της Nim, οι σύνδεσμοι που οδηγούν 

στην πλατφόρμα προγραμματισμού του ρομπότ και οι εικόνες που περιέχουν τους γλωσσικούς γρίφους. Οπότε 

χρειάζεται ένας projector, τον οποίο μπορούν να διαθέσουν οι εισηγητές αν δεν υπάρχει διαθέσιμος από το 
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συνεδριακό χώρο, 2 φορητούς υπολογιστές για την ρομποτική που επίσης θα έχουν διαθέσιμους οι εισηγητές, 3 

ρομποτάκια Edison V2 επίσης διαθέσιμα από τους εισηγητές με διάδρομο κίνησης. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου 

θα υπάρχουν από τους εισηγητές τα αρχικά κουτιά με τον εξοπλισμό της κάθε ομάδας, τα ξύλινα παζλ, τα υλικά για 

την κατασκευή μικρού καταπέλτη, σύριγγες και φρούτα για την εξάσκηση χορήγησης ενέσεων αντιβιοτικών.    

ΟΦΕΛΗ  

Οι συμμετέχοντες παίζοντας «Zombie Apocalypse» θα διαπιστώσουν πόσο εύκολο είναι να δομηθούν ανάλογες 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και πολλές προσεγγίσεις ενός θέματος. 

Είναι επιπλέον ένας ευχάριστος τρόπος εκπαίδευσης που εγγυάται μεγάλο βαθμό ενασχόλησης και συμμετοχής από 

τους μαθητές (Nicholson, 2018).  Βοηθά ιδιαίτερα σε συνεργασίες σχολείων καθώς είναι εύκολα διαμοιράσιμο και 

μπορεί να εξελιχθεί σε διασχολικό διαγωνισμό. Έγινε δεκτό με ενθουσιασμό τόσο από τους μαθητές όλων των 

τάξεων που συμμετείχαν, Α’,Β’ & Γ’ τάξεων Λυκείου όσο και από τους συναδέλφους των άλλων σχολείων που 

συμμετείχαν στο έργο του eTwinning. 

Οι μαθητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες που αφορούν την εργασία σε ομάδες όπου όλα τα μέλη 

συνεισφέρουν και είναι απαραίτητα, αποφασίζουν από κοινού τα επόμενα στάδια εργασίας και εφαρμόζοντας 

γνώσεις, πρακτικές και ικανότητες που αποκόμισαν από τα μαθήματα του σχολείου μπορούν να αντιμετωπίσουν 

ρεαλιστικά προβλήματα. Η αντιμετώπιση Ανθρωπιστικών κρίσεων είναι ένα πολύτιμο μάθημα που ίσως να έπρεπε 

να ενταχθεί στην σχολική πραγματικότητα και να προσεγγίζεται σαν παράλληλη σχολική πρακτική. 

Παράλληλα η εργασία με αυτήν την μέθοδο αποδείχθηκε εξαιρετικά ωφέλιμη για τους μαθητές επειδή 

χρησιμοποίησαν γνώσεις που αποκόμισαν από το σχολείο αλλά τους δόθηκε η δυνατότητα να τις εφαρμόσουν 

άμεσα κάνοντας διαρκώς επανάληψη όσων είχαν επί έτη διδαχθεί σε διάφορα μαθήματα. 

Θεωρούμε τον τρόπο εργασίας ιδανικό για Λύκεια και Γυμνάσια επειδή μπορούν να εμπλακούν σχεδόν όλοι οι 

μαθητές, πολλοί εκπαιδευτικοί, ενδυναμώνει το κλίμα συνεργασίας σε πολλά επίπεδα χωρίς να στερείται 

παιδαγωγικής ωφέλειας.   
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  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

 Ευχαριστούμε τους πολυάριθμους συνεργάτες που τόσα έτη προσέφεραν γνώσεις, ιδέες και δυνατότητες που οι 

συγγραφείς αυτού του κειμένου δεν θα είχαν βρει διαφορετικά. Περισσότερο όμως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

την κοινότητα του eTwinning για την δυνατότητα της συνεργασίας αυτής. 
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https://www.archimedes-lab.org/game_nim/play_nim_game.html 

https://www.edscratchapp.com/ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Στιγμιότυπα από το σενάριο όπου φαίνονται οι επιμέρους δραστηριότητες στο Google present, το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι και οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν. Φαίνονται επίσης τα ξύλινα παζλ και οι μικροί καταπέλτες.  
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Η πρόκληση του eTwinning στην εκπαίδευση ενηλίκων: 

διασυνδεσιμότητα και πολυπολιτισμικές διαστάσεις 

Μακρή Βασιλική1 Γιωτόπουλος Γεώργιος2 Κατσώνης Νικόλαος3 Καταβέλος Αντώνιος4 Διχάλα 
Γιούλη5  

1Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Διδάκτωρ Αγγλικής Γλώσσας και καθηγήτρια στο ΔΙΕΚ Πάτρας 

vasmakri@upatras.gr 
2Πρεσβευτής eTwinning, Υποδιευθυντής Α’ του ΔΙΕΚ Πάτρας 

ggiotop@sch.gr 
3Διευθυντής στο ΔΙΕΚ Πάτρας 

nikoskatsonis@gmail.com 
4Διευθυντής στο ΔΙΕΚ Θέρμης 

antonios.katavelos@gmail.com 
5Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Καθηγήτρια Χορού στο ΔΙΕΚ Θέρμης 

p.dichala@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη συνεργασία μεταξύ του ΔΙΕΚ Πάτρας και του ΔΙΕΚ Θέρμης στο πλαίσιο του 

eTwinning, μίας καινοτόμας  Eυρωπαϊκής δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης Ινστιτούτων και παρουσιάζει τα έργα 

eTwinning που ξεκίνησαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2019 από τέσσερις ειδικότητες 

(πέντε τμήματα) από το ΔΙΕΚ Πάτρας και τρεις ειδικότητες (4 τμήματα) από το ΔΙΕΚ Θέρμης. Με αυτήν τη σύμπραξη 

των δύο Ινστιτούτων, οι καταρτιζόμενοι/ες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών/τριών τους συνεργάστηκαν σε ένα 

ψηφιακό περιβάλλον διεπίδρασης μέσω της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της χρήσης εργαλείων Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Ο από κοινού σχεδιασμός και δημιουργία έργων ενίσχυσε σημαντικά το γνωστικό τους επίπεδο και 

ταυτόχρονα συνετέλεσε στην καλλιέργεια τόσο δεξιοτήτων όσο και στάσεων, τα οποία συνολικά οδήγησαν σε 

πολλαπλά οφέλη σε θέματα που σχετίζονται με την ειδικότητα την οποία σπουδάζουν. Αναφέρονται η οργάνωση των 

έργων, τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα και προϊόντα καθώς και ο τρόπος διάχυσης των αποτελεσμάτων στα 

συνεργαζόμενα ΔΙΕΚ και την τοπική κοινωνία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα 

από την υλοποίηση των εν λόγω έργων eTwinning. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ΔΙΕΚ Πάτρας, ΔΙΕΚ 

Θέρμης, ΤΠΕ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ∆ημοσίων ΙΕΚ (2014), τα Δημόσια ΙΕΚ  (εφεξής ΔΙΕΚ) παρέχουν υπηρεσίες 

αρχικής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.3879/2010 

διάρκειας έως τεσσάρων (4) εξαμήνων σε αποφοίτους Λυκείου (μεταλυκειακές ειδικότητες) ή / και Γυμνασίου 

(μεταγυμνασιακές ειδικότητες), υπό τους όρους που ορίζονται από το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο. Βεβαίωση 

Επαγγελματικής Κατάρτισης χορηγείται στους αποφοίτους των ΔΙΕΚ. Μετά τη λήψη Βεβαίωσης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση των εξετάσεων διασφαλίζει ∆ίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου EQF 5, ενώ “τελειώνοντας 

το ΔΙΕΚ θα βρουν άμεσα εργασία στο αντικείμενο που σπουδάζουν” (Γιωτόπουλος, 2017α:1241) Πριν τη συμμετοχή 

τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι απόφοιτοι των ΔΙΕΚ είναι σε θέση να συμμετάσχουν 

σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, σε φορείς του ∆ημόσιου τομέα, σε Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ή 

Ιδιωτικού ∆ικαίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα έξι μηνών. 

eTwinning 

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες ή πόλεις 

συνεργάζονται με σκοπό να καρπωθούν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη μέσω της χρήσης εργαλείων 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (εφεξής ΤΠΕ), παρέχοντάς τους την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά 

εργαλεία και υπηρεσίες) και υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί στη δράση eTwinning 

έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς τους από άλλες πόλεις ή και ευρωπαϊκές χώρες, 

αποβλέποντας στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε διάφορες θεματικές.  Ο μόνος περιορισμός είναι να 

χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στο πρόγραμμά τους και να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες (απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί από δύο διαφορετικές χώρες). Οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί, 

γνωστοί και ως eTwinners (Crawley et al. 2009), έχουν τη δυνατότητα να συνδιαλλαγούν ανταλλάσσοντας 

εκπαιδευτικό υλικό συνεργαζόμενοι μέσω της πλατφόρμας eTwinning. Το 2005 ήταν το εναρκτήριο έτος υλοποίησης 

του eTwinning ως μέρος του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος του 
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προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και του Comenius, το οποίο συνιστά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα σχολεία 

(eTwinning CSS Portal 2012). 

Όσον αφορά στα παιδαγωγικά οφέλη “το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και 

δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά 

κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, 

βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση” (Γιωτόπουλος, 2017β). 

Ακόμη, μέσα από την επιμόρφωση που παρέχεται από ημερίδες, webinars, σεμινάρια, επιμορφώσεις, εργαστήρια 

επαγγελματικής ανάπτυξης, συνέδρια κ.ά. τα οποία υλοποιούνται από τη δράση eTwinning, ενισχύεται το 

επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή / εκπαιδευτικού, ενώ επιπρόσθετα, αποκτούνται επιπλέον επαγγελματικές 

δεξιότητες (Γιωτόπουλος, 2018). 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Σκοπός των Δ.Ι.Ε.Κ. είναι «η παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς 

και η εξασφάλιση στους εκπαιδευόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, 

επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η 

επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

της παραγωγικής διαδικασίας» (Φ.Ε.Κ.Α18, 14/02/1992: 310).  

Οι κύριοι στόχοι των ΔΙΕΚ συνοψίζονται ως εξής: 

-Παροχή στους καταρτιζόμενους Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση. 

-Εξασφάλιση των κατάλληλων ανά ειδικότητα των προσόντων μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, 

επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων. 

-Ενθάρρυνση ανάπτυξης των αντίστοιχων με την ειδικότητα τους δεξιοτήτων. 

-Διευκόλυνση της επαγγελματική τους ένταξης στην κοινωνία. 

-Διασφάλιση προσαρμοστικότητας των καταρτιζόμενων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. 

-Διευκόλυνση στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική κινητικότητα και εξέλιξη του 

ανθρώπινου δυναμικού. 
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Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός ενσωματώνει στην εκπαίδευση γνώσεις και δεξιότητες από την πρακτική εργασία 

και την τεχνολογία, όχι μόνο ως τεχνολογική γνώση και επαγγελματικές ή κοινωνικές δεξιότητες, αλλά ως «εργαλείο» 

για την βιωματική και ελκυστική εκπαίδευση (Dakers 2006, Garmire & Person 2006). Επίσης, επιτάσσει τη σύνδεση 

της εκπαίδευσης με την πραγματικότητα της κοινωνίας και της εργασίας, ικανοποιώντας παιδαγωγικές, 

επαγγελματικές ή κοινωνικές ανάγκες (National Center of Technology Literacy 2008). 

Το 2002, η National Academy of Engineering δημοσίευσε ένα έγγραφο με τίτλο “Technically Speaking: Why All 

Americans Need to Learn More About Technology” όπου αναφέρει τα χαρακτηριστικά του τεχνολογικά εγγράμματου 

πολίτη χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες ως προς τις γνώσεις, τους τρόπους σκέψης και δράσης, και τέλος τις 

ικανότητες (Pearson 2002). Αναλυτικά, για το τι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής, αναφέρει: 

1) Γνώση 

• Να αναγνωρίζει τη διάχυση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

• Να κατανοεί βασικές έννοιες και όρους στην εργασία των μηχανικών όπως συστήματα, περιορισμοί και 

συμβιβασμοί (trade-offs) 

• Να αποκτήσει οικειότητα με τη φύση και τους περιορισμούς του τεχνικού σχεδιασμού 

• Να γνωρίζει κάποιους τρόπους που ιστορικά η τεχνολογία διαμορφώνει την κοινωνία και αντίστροφα 

• Να καταλαβαίνει ότι όλες οι τεχνολογίες εμπεριέχουν μέσα τους τον κίνδυνο 

• Να εκτιμά ότι η ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών εμπλέκει συμβιβασμούς και ανάλυση κόστους – 

οφέλους 

• Να κατανοεί ότι η τεχνολογία αντανακλά πολιτισμικές αξίες μιας κοινωνίας 

2) Τρόποι σκέψης και δράσης 

• Να κάνει καίριες ερωτήσεις σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους μιας τεχνολογίας 

• Να αναζητά πληροφορίες για νέες τεχνολογίες 

• Να συμμετέχει, όσο είναι δυνατόν, σε συζητήσεις για την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών 

3) Ικανότητες 

• Να έχει ένα ευρύ φάσμα hands-on δραστηριοτήτων, όπως η χρήση λογισμικών και η λειτουργία 

συσκευών 

• Να αναγνωρίζει και να επιδιορθώνει απλά μηχανικά και τεχνολογικά προβλήματα στην καθημερινότητά 

του 
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• Να μπορεί να εφαρμόσει βασικές μαθηματικές έννοιες που είναι χρήσιμες για να κρίνει τεχνολογικούς 

κινδύνους και οφέλη. 

To eTwinning είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι σε θέση να ενθαρρύνει τον τεχνολογικό εγγραμματισμό και να 

προάγει τη διασύνδεση δεξιοτήτων και γνώσεων τεχνολογικών και ψηφιακών που είναι σε άμεση συνάρτηση με 

επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές αναδύονται στη σύγχρονη κοινωνία και το εργασιακό 

περιβάλλον στο οποίο θα απορροφηθούν οι καταρτιζόμενοι. Να σημειωθεί ότι το eTwinning δημιουργεί έναν 

ψηφιακό χώρο διεπίδρασης που επιτρέπει την απτή εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε μαθησιακές και 

διδακτικές πρακτικές και ενθαρρύνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (Βinkley et al. 2012). 

ΤΟ eTwinning ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ 

Στο εν λόγω πρόγραμμα αδελφοποίησης συμμετείχαν το ΔΙΕΚ Πάτρας και το ΔΙΕΚ Θέρμης. Μέσω του eTwinning, τα 

δύο Ινστιτούτα προχώρησαν σε δράση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης, η οποία έχει ως σκοπό να ευοδώσει τη μεταξύ 

τους συνεργασία μέσω της τεχνολογίας. Το eTwinning παρείχε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής διάδρασης, η 

οποία ενθάρρυνε τη συνεργασία των καταρτιζόμενων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εκπαιδευτές/τριες τους, με 

σκοπό το σχεδιασμό και τη δημιουργία έργων με πολλαπλά οφέλη σε γνωστικό επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων 

και στάσεων. Τα έργα eTwinning ξεκίνησαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2019. 

Τέσσερις ειδικότητες ενεπλάκησαν από το ΔΙΕΚ Πάτρας: (α) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – Κινηματογράφου, (β) δύο 

τμήματα της ειδικότητας Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – 

Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία), (γ) Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής και (δ) Εφαρμοσμένες Τέχνες 

Χορού, ενώ πέντε ειδικότητες από το ΔΙΕΚ Θέρμης συμμετείχαν στη δράση: (α) Υποκριτική Τέχνη Θεάτρου – 

Κινηματογράφου, (β) Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού, (γ) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef), (δ) 

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας και (ε) Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία 

(V.I.C.T. Travel).  

Το έργο διήρκεσε ένα ακαδημαϊκό έτος (2018 - 2019) με αποκορύφωμα την κοινή θεατρική και χορευτική 

παράσταση που δόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών την Παρασκευή 5/4/2019. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία αυτή συνιστά καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, δεδομένου ότι ήταν η 

πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας δράση eTwinning από Δημόσια ΙΕΚ, τα οποία υπάγονται στη 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση επιπέδου πέντε (05).  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

Ενημέρωση και εμπλοκή στο project  

Ο Υποδιευθυντής του ΔΙΕΚ Πάτρας, κ. Γιωτόπουλος, ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τα οφέλη και το 

πρόγραμμα eΤwinning εν γένει και τους ενέπλεξε στη διαδικασία δημιουργίας ενός έργου στο πλαίσιο του eTwinning 

Ενημερώνοντας τους για την επικείμενη συνεργασία με το ΔΙΕΚ Θέρμης σε πρώτη φάση και τους τρόπους 

υλοποίησης αυτής της άτυπης σύμπραξης μεταξύ των δύο ινστιτούτων. Στη συνέχεια, ακολούθησε μία παρουσίαση 

του τρόπου λειτουργίας του eTwinning από τον κύριο Γιωτόπουλο, κάνοντάς τους μία περιήγηση στην πλατφόρμα, 

στα πολυτροπικά εργαλεία που διαθέτει και στα μέσα πραγμάτωσης αυτής της ψηφιακής διεπαφής μεταξύ 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που καλούνται να δουλέψουν μαζί σε ένα κοινό έργο.  

Απόρροια αυτής της άτυπης συνεργασίας μεταξύ των ΔΙΕΚ Πάτρας και Θέρμης ήταν η σύσφιξη  των μεταξύ τους 

σχέσεων, με την από κοινού δημιουργία δύο δράσεων eTwinning βάσει της θεματικής συνάφειας των εμπλεκόμενων 

ειδικοτήτων. Η πρώτη δράση περιελάμβανε τις ειδικότητες (i) Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία), (ii) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – 

Αρχιμάγειρας (Chef) και είχε τίτλο «Εδέσματα από πιστοποιημένα προϊόντα της ευρωπαϊκής ένωσης στα 

παραδοσιακά καταστήματα εστίασης με μοντέρνες τεχνικές παραγωγής και food pairing με τοπικούς οίνους: Οι 

ταβέρνες της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας». Η δεύτερη δράση ενέπλεξε τις ειδικότητες (i) Υποκριτική Τέχνη 

Θεάτρου – Κινηματογράφου είχε ως τίτλο:  “Μονολογικά και διαλογικά μέρη με θέμα τον φεμινισμό και τον 

αντιφεμινισμό στην ελληνική και στην παγκόσμια δραματουργία” και η τρίτη τις ειδικότητες των δύο ΔΙΕΚ 

Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού. Ο τίτλος του έργου ήταν “Dancing our names”. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Μετά την επιμόρφωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτές ενηλίκων πήραν τη σκυτάλη και ανέλαβαν 

το ρόλο να ενημερώσουν οι ίδιοι τους εκπαιδευόμενούς τους σχετικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος 

eTwinning και να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας αυτού του εγχειρήματος. Πιο αναλυτικά, εξήγησαν ότι οι δύο 

ομάδες που θα απαρτίζουν τις δύο αυτές δράσεις θα συντονίζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές της 

Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας eTwinning. Μετά 

την ενημέρωση και ειδική παρουσίαση, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν και σε απορίες και διευκρινιστικές ερωτήσεις 

που έθεσαν οι καταρτιζόμενοι. Επίσης, διαφώτισαν διαφορετικές πτυχές της υλοποίησης των δράσεων, αναφέροντας 

τις υποχρεώσεις που θα έχουν οι καταρτιζόμενοι, γνωστοποιώντας τους το οργανόγραμμα εργασιών και τα 
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παραδοτέα που θα πρέπει να παράγουν. Ειδική μνεία έγινε στην ανάγκη προσήλωσης στο πρόγραμμα για την 

τήρηση των προθεσμιών και πιο σημαντικά στην ανάγκη δέσμευσης και ενεργούς συμμετοχής στο έργο σε 

περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι στόχοι των δύο δράσεων 

παρουσιάστηκαν σε άμεση συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μέσα 

από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση, καθιστώντας τους σαφές ότι αυτά ευθυγραμμίζονται με την ειδικότητά 

τους και τις επιταγές αυτής, όπως διαμορφώνονται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Τέλος, διευκρινίστηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα έχουν ρόλο καθοδηγητικό και συντονιστικό, καθώς θα βοηθούν, θα συμπληρώνουν, θα 

οργανώνουν και θα συντονίζουν κατά βάση τους καταρτιζόμενους κατά τα στάδια υλοποίησης των δράσεων ενώ 

δεσμεύτηκαν ότι θα δείχνουν έμπρακτα την άμεση συμπαράσταση στους καταρτιζόμενους σε όποια φάση χρειαστεί. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι  ερωτήθηκαν εάν ενδιαφέρονται να εργαστούν στο συγκεκριμένη έργο.  Σε αυτούς 

που εκδήλωσαν ενδιαφέρον δόθηκε ένα “έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής”.  

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ eTwinning  

Δράση 1: Εδέσματα από πιστοποιημένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παραδοσιακά καταστήματα εστίασης 

με μοντέρνες τεχνικές παραγωγής και food pairing με τοπικούς οίνους: Οι ταβέρνες της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας 

Στη δράση αυτή συμμετείχαν 27 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας (i) Τεχνικός 

Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – 

Εμπορευματογνωσία) και (ii) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) και 4 εκπαιδευτές ενηλίκων.  

Η συγκεκριμένη δράση έχει σκοπό να ενώσει τους μελλοντικούς επαγγελματίες της Τουριστικής Βιομηχανίας και να 

τους οργανώσει σε επίπεδο κάθετων και οριζόντιων ομάδων ώστε να αναδειχθούν οι γαστρονομικές συνιστώσες δυο 

διαφορετικών περιφερειών της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο να παρουσιάζεται 

ένα σταθερό μενού σε όλες τις μονάδες εστίασης. Αυτό το γεγονός, οδήγησε στη δημιουργία αυτής της θεματολογίας, 

ώστε να βελτιωθούν τα μενού. Η μεθοδολογία που προτείνεται, βασίζεται σε επιστημονικές διαδικασίες ποιοτικής 

έρευνας, καθώς και αντίστοιχης βιβλιογραφικής, ώστε να τεκμηριωθεί εξ ολοκλήρου η επιλογή των εδεσμάτων. 

Τέλος οι σπουδαστές των δυο ΙΕΚ θα μπορέσουν να ενταχθούν στο επάγγελμα πιο επιτυχημένα μέσω των 

μαθησιακών συνεργατικών διαδικασιών της συγκεκριμένης δράσης.  

Δράση 2: Μονολογικά και διαλογικά μέρη με θέμα τον φεμινισμό και τον αντιφεμινισμό στην ελληνική και στην 

παγκόσμια δραματουργία 
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Συμμετείχαν συνολικά 58 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας «Υποκριτική Θεάτρου – 

Κινηματογράφου» και 3 εκπαιδευτές ενηλίκων. O στόχος της δράσης αυτής είναι οι σπουδαστές να εμπεδώσουν τις 

βασικές αρχές της Υποκριτικής Τέχνης, να εντρυφήσουν στις αρχές του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας, 

ώστε να παραχθεί άρτιο συνεργατικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα αναδεικνύει τη 

διαχρονικότητα του ζητήματος της επιβολής ενός φύλου έναντι του άλλου. Μέσα από μία σειρά αυτοσχεδιασμών και 

ασκήσεων υποκριτικής, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν μία όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη καλλιτεχνική 

και συνεργατική παιδεία, συμμετέχοντας ενεργά στο καλλιτεχνικό και επικοινωνιακό πεδίο. 

Δράση 3: ΧΟΡΟΣ -“DANCING OUR NAMES” 

Στη δράση αυτή συμμετείχαν 4 ενήλικες καταρτιζόμενοι και από τα δύο ΔΙΕΚ της ειδικότητας “Εφαρμοσμένες Τέχνες 

Χορού” και 3 εκπαιδευτές ενηλίκων. Ο «χορός ως τέχνη» διαρθρώνεται με βάση τη σύνθεση, την εκτέλεση-ερμηνεία 

και την αποτίμηση. Οι εκπαιδευτές του χορού θα πρέπει να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες που θα δώσουν 

τη δυνατότητα στους σπουδαστές να βιώσουν, να κατανοήσουν και να αποτιμήσουν το σύνολο των παραπάνω 

διαδικασιών. Η σύνθεση, δηλαδή η κατασκευή, η φόρμα, η δομή, ο συνδυασμός, η δημιουργία του έργου που 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε μορφή τέχνης, θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να 

δημιουργήσουν το δικό τους έργο να συνθέσουν, να χορογραφήσουν (Gough, 2008). Προτείνεται λοιπόν μια 

ελεύθερη χορογραφία βασισμένη σε κινήσεις σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού.  Ανάλογα με την τεχνική και το 

επίπεδο της κάθε ομάδας η οποία κρίνεται από τον εκπαιδευτή, η κίνηση θα πρέπει να εξελίσσεται σε όλα τα 

επίπεδα (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό) και τις κατευθύνσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα τους επιτραπεί να 

εκφράσουν ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα και να τα μεταδώσουν μέσα από το χορό. Είναι η ευκαιρία για να 

εκφράσουν με τη δική τους «φωνή» μια μοναδική καλλιτεχνική πρόταση. 

Ο σκοπός αυτής της χορευτικής- χορογραφικής συνδιαλλαγής είναι η ενίσχυση της δύναμης, της ευλυγισίας και του 

συντονισμού, η δημιουργικότητα στην κίνηση, η ενθάρρυνση των σπουδαστών για περισσότερη ευρηματικότητα και 

τόλμη στην επιλογή του κινητικού υλικού. Επιπλέον μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, οι σπουδαστές έχουν τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν νέες λύσεις σε κινητικά προβλήματα, να διευρύνουν το κινητικό τους λεξιλόγιο και να 

δοκιμάσουν νέους συνδυασμούς κινήσεων (Κουτσούμπα, 2005). Ταυτόχρονα, ενισχύουν τη τεχνική τους δεξιότητα 

κατά την μεταφορά του βάρους, τη κατανόηση των στοιχείων του μοτίβου και της εξέλιξης, όπως και την ικανότητα 

ανάλυσης ενός χορογραφικού έργου σε σχέση με τα κινησιολογικά του συμφραζόμενα (Κολιοπούλου, 2000). 

ΣΤΟΧΟΙ  
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Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να κάνουν χρήση όλων των γνώσεων τους από όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους, 

ώστε να φέρουν εις πέρας τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν στο πλαίσιο του eTwinning. Οι στόχοι διαρθρώνονται 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. 

Γνώσεις: 

• Να κατανοούν και εξηγούν τις ανάγκες του κλάδου τους 

• Να κατανοούν και να διατυπώνουν βασικούς ορισμούς στο αντικείμενό τους  

• Να ορίζουν και να περιγράφουν βασικές διαδικασίες και κατηγορίες στο πεδίο τους 

• Να εντοπίζουν και περιγράφουν τους στόχους σε μία κοινή δράση 

• Να παρουσιάζουν το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σε μία τέτοια σύμπραξη με τρόπο σαφή 

και τεκμηριωμένο  

Ικανότητες: 

• Να διορθώνουν και να βελτιώνουν μεθόδους 

• Να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες 

• Να αξιοποιούν τις γνώσεις του σε συνάρτηση με την προσδοκώμενη ποιότητα, τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα και το πλαίσιο δράσης τους 

• Να εντάσσονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ομάδες. 

Στάσεις: 

• Να προσαρμόζονται σε διάφορα περιβάλλοντα  

• Να συνειδητοποιούν την αξία χρήσης ΤΠΕ 

• Να εκτιμούν τις δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων 

• Να προτίθενται να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες που απέκτησαν στην καθημερινή τους ζωή 

και εργασιακό περιβάλλον 

• Να παρακινηθούν να ανακαλύψουν το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει το eTwinning σε 

επίπεδο προώθησης και διασυνδεσιμότητας με καίριους φορείς  

• Να εξοικειωθούν με την πρακτική της παρουσίασης/ανάλυσης/σύνθεσης πληροφοριών 

• Να κινητοποιούνται να δουλέψουν αποτελεσματικά ως μέλη μιας ομάδας 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

H αδελφοποίηση eTwinning του ΔΙΕΚ Πάτρας με το ΔΙΕΚ Θέρμης οδήγησε σε προϊόντα σύμπραξης τα οποία 

παρουσιάστηκαν με σκοπό τη διάχυσή τους στην τοπική κοινότητα.  

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 στο αμφιθέατρο του ΔΙΕΚ Πάτρας οι καταρτιζόμενοι και οι καταρτιζόμενες του τμήματος 

Υποκριτικής Τέχνης Θεάτρου - Κινηματογράφου τραγούδησαν τα τραγούδια: “Ήταν καμάρι της αυγής”, από το 

ματωμένο γάμο του Λόρκα σε μουσική του Χατζηδάκη και σε απόδοση στίχων του Γκάτσου. “Το τανγκό της Νεφέλης” 

σε μουσική Λορένα Μακ Γκένιτ και σε στίχους της Χάρις Αλεξίου. “Ο Κεμάλ”, σε στίχους του Γκάτσου και σε μουσική 

του Χατζηδάκη. Επίσης παρουσιάστηκε το θεατρικό έργο με τίτλο “Ο πτηνέμπορας” του Καρλ Βαλεντίν σε 

μετάφραση Πέτρου Μάρκαρη. 

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 έγινε η επίσημη εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος eTwinning που αφορά την συνεργασία μεταξύ του ΔΙΕΚ Πάτρας και του ΔΙΕΚ Θέρμης Θεσσαλονίκης. 

Το γεγονός αποτυπώθηκε και στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο.  Αρχικά, έγινε υποδοχή της 14μελούς 

ομάδας που αποτελείτο από το Διευθυντή του ΔΙΕΚ Θέρμης κ. Καταβέλο Αντώνη, τις εκπαιδεύτριες κ. Διχάλα Γιούλη 

και κ. Φυτιάνου Σοφία, καθώς και τους 11 καταρτιζόμενους/ες. Εξ’ αυτών, έξι άτομα ήταν από το τμήμα Υποκριτικής 

Τέχνης Θεάτρου - Κινηματογράφου, 3 άτομα ήταν από το τμήμα Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού και τέλος 2 άτομα ήταν 

από το τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef). 

Αρχικά, ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Πάτρας κ. Κατσώνης Νικόλαος  απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους από 

την Πάτρα όπως και στους επισκέπτες και συνεργάτες από το ΔΙΕΚ Θέρμης και τόνισε την αξία των εκπαιδευτικών 

συμμαχιών στα ιδρύματα κατάρτισης. Επίσης  παρέδωσε αναμνηστικά δώρα στον Διευθυντή του ΔΙΕΚ Θέρμης κ. 

Καταβέλο Αντώνιο και στους επισκέπτες Εκπαιδευτές κ. Φυτιάνου Σοφία, κ. Διχάλα Γιούλη και κ. Παλησίδη Γεώργιο. 

Επίσης συνοπτικό χαιρετισμό απέδωσαν οι υποδιευθυντές του ΔΙΕΚ Πάτρας, ενώ ο υποδιευθυντής Α’ κ. Γιωτόπουλος 

Γεώργιος στην παρουσίασή του, τόνισε τη σημασία της  διαδικτυακής συνεργασίας μέσω eTwinning. 

Ο κόσμος αγκάλιασε την εκδήλωση και γέμισε την αίθουσα τελετών του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο χώρος της 

εκδήλωσης ήταν ο πλέον ενδεδειγμένος, γιατί το μουσείο είναι ένα κόσμημα για την πόλη και παρέχει όλες τις 

απαραίτητες ανέσεις για την φιλοξενία και διαδραστικότητα των επισκεπτών.  

Η  δράση αυτή είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέδειξε στην πράξη την δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ 

Εκπαιδευτικών Φορέων με στόχο την ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της κριτικής σκέψης και την εν γένει 
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βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνεργασίας. Ακόμα μέσα από τις πολιτιστικές συνεργατικές δράσεις, 

όπως ο χορός και το θέατρο, που με μεγάλη επιτυχία έφεραν εις πέρας οι σπουδαστές υποκριτικής και χορού και 

από τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, προωθούνται διαχρονικές αξίες που στοχεύουν στην ανάδειξη του πολιτισμού 

την επικοινωνία και την ομαδική καλλιέργεια των σπουδαστών, με τελικό στόχο την ανάπτυξη  της κοινωνίας. Επίσης, 

στο μπουφέ του αναψυκτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών οι καλεσμένοι μοιράστηκαν γεύσεις 

Θεσσαλονίκης και γλυκά της Πάτρας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τρεις δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο σύμπραξης eTwinning δύο 

ινστιτούτων μεταλυκειακής εκπαίδευσης, του ΔΙΕΚ Θερμής και του ΔΙΕΚ Πάτρας. Οι ενήλικες καταρτιζόμενοι μέσα 

από τη συμμετοχή τους απέκτησαν δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην 

μεταγενέστερη απορροφησιμότητα τους στην αγορά εργασίας ανάλογα με την ειδικότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η συγκεκριμένη δράση δομήθηκε με γνώμονα τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, ενώ άνοιξε ένα ψηφιακό πεδίο 

διεπίδρασης μέχρι πρότινος ανεξερεύνητο στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι κλήθηκαν να εξερευνήσουν με τρόπο 

διερευνητικό και βιωματικό πολλαπλές δεξιότητες. Η συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ΔΙΕΚ με 

συνδετικό κρίκο το eTwinning, συνιστά καινοτομία στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα της μετα-δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς για πρώτη φορά στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα έλαβε χώρα τέτοιου είδους σύμπραξη.  

Επιπρόσθετα, καταδείξαμε ότι κάθε νέα προσπάθεια συνεργασίας με εργαλείο τις τεχνολογίες, το θέατρο και το χορό 

καλύπτει μια εκπαιδευτική και κοινωνική ανάγκη για την βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών αλλά και 

των θεατών. Επίσης κάθε συνεργατική εκδήλωση με πολλές συνιστώσες καταλήγει σε ένα δημιουργικό αποτύπωμα 

γνώσης, πολιτισμού, επικοινωνίας και γευσιγνωσίας, όπως αυτό φάνηκε μέσα από την εκδήλωση αδελφοποίησης 

eΤwinning που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, την οποία η πατρινή κοινότητα 

υποδέχτηκε ένθερμα.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι δράσεις eTwinning λειτούργησαν συνεπικουρικά στον βασικό στόχο του ΙΕΚ που 

είναι η παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων. Εκτός αυτού, οι δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν δημιούργησαν ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των αντίστοιχων με την ειδικότητα των 

καταρτιζόμενων δεξιοτήτων. Επομένως, καθίσταται εμφανές ότι το πλαίσιο ενεργειών πού οριοθετεί το eΤwinning 

συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη του  εν δυνάμει ανθρώπινου δυναμικού, καθώς προσφέρει μία σειρά 

επαγγελματικών προκλήσεων-προσκλήσεων για τους καταρτιζόμενους, εμπλέκοντας τους ενεργά στο έργο που 
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υλοποιείται και εξασφαλίζοντας από κοινού σύμπλευση προς ένα στόχο, αποβλέποντας στα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα. Συνεπώς,  δημιουργεί με αυτό τον τρόπο κατάλληλες συνθήκες για ευπροσάρμοστους μελλοντικούς 

εργαζομένους οι οποίοι κατά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτισή τους έχουν έρθει σε επαφή με μία 

ψηφιακή δεξαμενή πληροφοριών και γνώσεων που επιτρέπει την διαχείριση και επεξεργασία αυτών με σκοπό το 

βέλτιστο αποτέλεσμα σε επαγγελματικό, προσωπικό αλλά και ομαδικό επίπεδο. Τέλος, αποδεικνύεται ότι οι δράσεις 

eTwinning παρουσιάζoυν πολλαπλά οφέλη και σε επίπεδο μεταλυκειακής εκπαίδευσης όπως το ΔΙΕΚ.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εφηβική ηλικία αποτελεί μια από τις κρισιμότερες περιόδους στη ζωή κάθε ανθρώπου, καθώς στη διάρκειά της 

διαμορφώνονται πολλές από τις συνήθειες που τον ακολουθούν στο σύνολο του βίου του. Η αγωγή υγείας δύναται 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφηβική ηλικία, καθώς σε αυτή παρατηρούνται προβλήματα στη διατροφική 

συμπεριφορά όπως: αισθητά αυξημένο ή μειωμένο βάρος που είναι αναγκαίο να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Συγχρόνως, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται οξυμμένο το πρόβλημα των διαταραχών στον ύπνο πολλών εφήβων, το 

οποίο χρήζει ιδιαίτερης έρευνας και μελέτης. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί να παρουσιάσει πώς 

ερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες και οι συνήθειες ύπνου των εφήβων στα πλαίσια ενός προγράμματος 

national e-twinning. Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδήγεισαι σε ορισμένα συμπεράσματα. Πιο αναλυτικά, ως 

προς τη διατροφή προέκυψε ότι οι έφηβοι εμφανίζουν προβλήματα στη διατροφική τους συμπεριφορά, μολονότι 

έχουν αντίστοιχες γνώσεις, ενώ ως προς τις συνήθειες ύπνου διαπιστώθηκαν προβλήματα, τα οποία σχετίζονταν 

κυρίως με την αυξημένη χρήση υπολογιστή κατά τις βραδινές κυρίως ώρες εξαιτίας συμμετοχής σε διαδικτυακά 

παιχνίδια και συνομιλιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αγωγή υγείας, έφηβοι, διατροφή, ύπνος, διαταραχές 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οικιακή Οικονομία αποτελεί ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνεχώς εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, το 

οποίο μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

(Κουτρούμπα, 2004). Δύο από τους τομείς ενασχόλησης του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας είναι η διατροφή 

και η αγωγή υγείας. Συγκεκριμένα, ο τομέας της διατροφής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διατροφικές συνήθειες 
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των εφήβων, ενώ ο αντίστοιχος της αγωγής υγείας είναι ευρύτερος και ασχολείται μεταξύ άλλων και με το ζήτημα 

του υγιεινού ύπνου. 

Η Οικιακή Οικονομία προσεγγίζει ήδη από τον Οικονομικό του Ξενοφώντα τη διατροφή ως την ικανοποίηση μιας 

βασικής ανθρώπινης ανάγκης που πρέπει να πραγματοποιείται με μέτρο, ώστε να διαφυλάσσεται η ισορροπία στην 

ανθρώπινη υγεία (Καδιγιαννόπουλος, 2014). Δυστυχώς, διατροφή χωρίς την αίσθηση του μέτρου κατέγραψαν 

πρόσφατες επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη διατροφή των εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, οι οποίες 

υλοποιήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Αυτές οι έρευνες διαπίστωσαν ότι σημαντικό ποσοστό των εφήβων 

χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκοι ή υπέρβαροι (Krassas et al., 2001; Κοκκέβη κ.ά., 2012; Grammatikopoulou et al, 

2014), γεγονός που δημιουργεί εύλογα ανησυχία και προβληματισμό για τη μελλοντική εξέλιξη της υγείας τους, 

καθώς η παχυσαρκία συνδέεται με πληθώρα ασθενειών. Ως προς τη διάσταση του φύλου διαφαίνεται ότι το 

ποσοστό των υπέρβαρων αγοριών είναι υψηλότερο από αυτό των κοριτσιών στην εφηβική ηλικία (Karayiannis et al., 

2003; Georgiadis & Nassis, 2007; Grammatikopoulou et al., 2014). 

Τα εμφανιζόμενα υψηλά ποσοστά υπέρβαρων εφήβων οφείλονται κατά κύριο λόγο στις λανθασμένες διατροφικές 

επιλογές (Χιτόγλου – Μακέδου, 2007; Kiess et al., 2008; Παπάς & Καραγιάννης, 2011), στην απουσία σωματικής 

άσκησης και στην καθιστική ζωή (Krekoukia et al., 2007; Kourlaba et al., 2009; Κοκκέβη κ.ά., 2012). Σημαίνοντα 

παράγοντα, επίσης, για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία συνιστά η κατανάλωση έτοιμου φαγητού και φαγητού 

εκτός σπιτιού (Μόρτογλου & Μόρτογλου, 2002, Kiess et al., 2008), η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει 

ουσιαστικά τη συνολική υγεία του ανθρώπου. 

Εκτός από τα αυξημένα επίπεδα βάρους, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και τα ιδιαίτερα μειωμένα επίπεδα βάρους, 

τα οποία οδηγούν, μέσω της νευρικής ανορεξίας, σταδιακά έως το θάνατο του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, εθνική 

αντιπροσωπευτική έρευνα, η οποία διεξήχθη σε Έλληνες εφήβους ηλικίας 12-19 ετών τη διετία 2010-2012 

διαπίστωσε ότι το 3,3% των αγοριών και το 5,8% των κοριτσιών ήταν ελλειποβαρείς (Grammatikopoulou et al., 2014). 

Η ύπαρξη εφήβων, οι οποίοι ενσυνείδητα επιλέγουν να γίνουν ελλειποβαρείς ελλοχεύει τον κίνδυνο της νευρικής 

ανορεξίας και ευρύτερους κινδύνους για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους υγεία. 

Από την άλλη, το πρότυπο της μεσογειακής πυραμίδας διατροφής παρέχει αποδεδειγμένα αρκετά πλεονεκτήματα 

για την ανθρώπινη υγεία (Τριχόπουλος κ.ά., 2000), καθώς κάθε άνθρωπος που το εφαρμόζει προστατεύεται από 

σημαντικές ασθένειες. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα να υιοθετηθεί από την πλειονότητα των ανθρώπων και 

ειδικότερα, από τα άτομα εφηβικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έρευνας σε παιδιά και εφήβους ελληνικής καταγωγής, 
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οι οποίοι ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή κατέδειξαν χαμηλά ποσοστά υπέρβαρων (Kontogianni et al., 2008). 

Συγχρόνως, η γνώση των βασικών στοιχείων της μεσογειακής διατροφής, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα 

φαίνεται ότι αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του δείκτη μάζας σώματος και της αύξησης του 

βάρους (Tsartsali et al., 2009). 

Θετική επίδραση στην υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής από τους εφήβους ασκεί το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων, η συγκατοίκηση με τους γονείς και η κατοίκηση σε μικρές πόλεις, ενώ αρνητική επίδραση εξασκούν η 

έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και η αυξημένη ημερήσια χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Papadaki & Mavrikaki, 

2015). Σε κάθε περίπτωση, οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων εφήβων βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής από 

την παραδοσιακή σε μια πιο δυτική μορφή (Yannakoulia et al., 2004) με αποτέλεσμα οι Έλληνες έφηβοι να έχουν 

υιοθετήσει και να ακολουθούν πλέον έναν πιο δυτικό τρόπο διατροφής αποκρυνόμενοι από το πρότυπο της 

μεσογειακής διατροφής, το οποίο ακολουθούνταν στον ελλαδικό χώρο προηγούμενες δεκαετίες. 

Έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, αλλά ταυτόχρονα και υποτιμημένο, της ανθρώπινης υγείας συνιστά ο ύπνος. Η 

αϋπνία στο επίπεδο του συνολικού πληθυσμού σχετίζεται άμεσα με παράγοντες κοινωνικούς, δημογραφικούς και 

υγείας (Paparrigopoulos et al., 2010). Ως προς τον εφηβικό πληθυσμό στον ελλαδικό χώρο η εμφάνιση αϋπνίας 

συνδέεται άμεσα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Siomos et al., 2010a). Πιο αναλυτικά, κατά τις βραδινές 

κυρίως ώρες οι έφηβοι συχνά επιλέγουν, αντί να κοιμηθούν, είτε να συμμετάσχουν σε διαδικτυακά παιχνίδια, είτε να 

συνομιλήσουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των ωρών που 

κοιμούνται και συνεπώς, να υπάρχει μείωση και στις ώρες ξεκούρασής τους. 

Η εμφανιζόμενη αϋπνία των εφήβων στον ελλαδικό χώρο συνδέεται άμεσα με τη σχολική επίδοση, την επικοινωνία 

εντός της οικογένειας, την κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρου, καθώς και την οικονομική κατάσταση (Siomos et al., 

2010b) δίχως να αποκλείεται και η παράμετρος της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ως εκ τούτου, η αϋπνία, την οποία 

εμφανίζει ένας έφηβος είναι πιθανόν να υποκρύπτει ή να συνδέεται με άλλου είδους σοβαρότερα προβλήματα. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς ερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες και οι συνήθειες ύπνου των 

εφήβων στα πλαίσια ενός προγράμματος national e-twinning, το οποίο υλοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από 

τρεις σχολικές μονάδες. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NATIONAL E-TWINNING 

Ο σωστός τρόπος διατροφής και ο υγιεινός ύπνος του ανθρώπου συνιστούν θεματικές που διδάσκονται στους 

εφήβους μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου (Αποστολόπουλος κ.α., 2016α; 

2016β). Η επιλογή της υλοποίησης ενός προγράμματος national e-twinning με τίτλο: «Διατροφικές συνήθειες και 

συνήθειες ύπνου των εφήβων» πραγματοποιήθηκε με ένα διττό σκοπό: αφενός μεν την έρευνα των διατροφικών 

συνηθειών και των συνηθειών ύπνου των εφήβων, αφετέρου την επαφή και τη συνεργασία γύρω από αυτά τα 

θέματα εκπαιδευτικών, αλλά και μαθητών από διαφορετικές σχολικές μονάδες εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015, συνεργάστηκαν τρεις 

εκπαιδευτικοί που προέρχονταν αντίστοιχα από το 50ο Γυμνάσιο Αθηνών, από το Γυμνάσιο Συκιάς στη Χαλκιδική και 

από το Γυμνάσιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κύπρο. 

Οι στόχοι που τέθηκαν πριν την υλοποίηση του προγράμματος ήταν σε τρία επίπεδα: στο γνωστικό, στο μαθησιακό 

και σε αυτό της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό τομέα, οι μαθητές επιδιώκονταν: 

• να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της διατροφής, 

• να εντοπίσουν λανθασμένες επιλογές στην καθημερινή τους διατροφή, 

• να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή επιλογή τροφίμων, 

• να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του υγιεινού ύπνου, 

• να υιοθετήσουν σταδιακά μια πιο υγιεινή διατροφική συμπεριφορά και έναν πιο υγιεινό ύπνο, 

• να συνδέσουν τις λανθασμένες διατροφικές επιλογές και τη διατάραξη του ύπνου με συγκεκριμένες 

ασθένειες. 

Αντίστοιχα, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένονταν: 

• να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης, 

• να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση, 

• να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, 

• να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης, 

• να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, 

• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας, μέσω κριτικής αναζήτησης, στο διαδίκτυο και σε λογισμικά, 
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• να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του 

διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν τα λογισμικά, 

• να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους. 

Αντίστοιχα, στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών ήταν οι μαθητές: 

• να αποκτήσουν εξοικείωση με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης, 

• να μάθουν να εργάζονται συνεργατικά, 

• να έρθουν σε επαφή με τις Τ.Π.Ε ως μέσα και πηγές μάθησης, 

• να αποκτήσουν δεξιότητες της επιστημονικής έρευνας όπως: η επιλογή και καταγραφή χρήσιμων 

πληροφοριών, η σύγκριση και η ερμηνεία, η εμβάθυνση και η διερεύνηση. 

Ανακεφαλαιώνοντας όσα ειπώθηκαν παραπάνω δύναται να υποστηριχθεί ότι με την υλοποίηση του προγράμματος 

επιδιώκονταν η επίτευξη στόχων σε τρία επίπεδα: α) στο γνωστικό, β) στο μαθησιακό και γ) ως προς τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος περιελάμβανε την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και των 

συνηθειών ύπνου των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα με τη μέθοδο του ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου 

ερωτηματολογίου, το οποίο συνέθεταν ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο δομήθηκε με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να περιέχει ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονταν στο σύνολο των τροφίμων και των συνηθειών που 

υπάρχουν στη μεσογειακή πυραμίδα της διατροφής, καθώς και στο σύνολο των συνηθειών, οι οποίες συνδέονται με 

τον ύπνο. Η επιλογή των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με γνώμονα αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες διεξήχθηκαν 

τόσο σε εφήβους, όσο και σε ενηλίκους. Αυτή η επιλογή συνεισέφερε, ώστε σε επόμενο στάδιο να μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν, προς συμπλήρωση, τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς και κηδεμόνες 

τους, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση στις συνήθειές τους ως προς τη διατροφή και τον ύπνο, 

καθώς οι γονείς και οι κηδεμόνες ως ένα βαθμό παρεμβαίνουν τόσο στις διατροφικές τους συνήθειες, όσο και στις 

συνήθειες ύπνου. Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είχε πραγματοποιηθεί δια ζώσης αναλυτική 

ενημέρωση και παρουσίαση στους μαθητές, ώστε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να πραγματοποιηθεί με τον 

πιο ορθό τρόπο. 
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Επειδή αντίστοιχη ενημέρωση δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί στους γονείς για ποικίλους λόγους επιλέχθηκε 

ως προσφορότερη λύση να τους αποσταλθεί μία ενημερωτική επιστολή. Σε αυτή την επιστολή, τους περιγράφονταν 

με όσο το δυνατό πιο αναλυτικό και σαφή τρόπο πώς ακριβώς θα πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, 

καθώς και ποιους παράγοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου τα στοιχεία 

που θα συλλεγούν να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές εργαζόμενοι σε ανομοιογενείς ομάδες, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα 

οποία ακολουθούν αυτή τη μέθοδο εργασίας (Ματσαγγούρας, 2008), επιδιώκονταν να μελετήσουν επιμέρους 

παραμέτρους των υπό μελέτη ζητημάτων, οι οποίες θα συνεισέφεραν στην επίτευξη γνωστικών και μαθησιακών 

στόχων, αλλά και στόχων ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Κατά την εργασία των μαθητών σε ομάδες εμφανίστηκαν αρχικά διάφορα προβλήματα, καθώς οι μαθητές δεν ήταν 

συνηθισμένοι σε αυτό τον τρόπο εργασίας. Τα κυριότερα από αυτά τα προβλήματα ήταν ότι ορισμένοι μαθητές 

εμφάνιζαν μειωμένη συμμετοχή στην εργασία κατά ομάδες, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά, τις πρώτες φορές 

που χρησιμοποιήθηκε αυτή η μέθοδος, ο θόρυβος – φασαρία, την οποία προκαλούσαν οι μαθητές. Αυτό το 

φαινόμενο, μετριάστηκε με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι μαθητές έμαθαν πώς να λειτουργούν 

ομαδοσυνεργατικά, ενώ αυξήθηκε, μέσω των υλοποιούμενων δραστηριοτήτων και το μαθησιακό τους ενδιαφέρον 

για τα υπό διερεύνηση ζητήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Σημαίνοντα ρόλο στην επίτευξη κυρίως των γνωστικών στόχων γύρω από ζητήματα διατροφής είχε το λογισμικό 

“Διατροφή και υγεία”, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και προσφέρει μεταξύ άλλων τη 

δυνατότητα καταγραφής του ημερήσιου διαιτολογίου και τον έλεγχό του ως προς την πρόσληψη θερμίδων και 

θρεπτικών συστατικών, αλλά και τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος. 

Οι μαθητές εργαζόμενοι ανά δύο ή τρεις καλούνταν να συντάξουν ένα διαιτολόγιο συγκεκριμένων θερμίδων 

πειραματιζόμενοι με τις διάφορες παραμέτρους του εν λόγω λογισμικού. Συγκεκριμένα, από τον εκπαιδευτικό 

προσφέρονταν πληροφορίες στους μαθητές σχετικά με το διαιτολόγιο του υπό μελέτη ανθρώπου ή το πρόβλημα 

υγείας που αντιμετώπιζε και στη συνέχεια οι μαθητές καλούνταν λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους και τις 

πληροφορίες που τους είχε δώσει ο εκπαιδευτικός να συντάξουν το καλύτερο δυνατό διαιτολόγιο για αυτόν τον 

άνθρωπο. Στο τέλος της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές συνέκριναν τα διαιτολόγια, τα οποία είχαν 

συντάξει και προσπαθούσαν να βρουν τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία κάθε διαιτολογίου. 
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Η μηχανή αναζήτησης επιστημονικών άρθρων Pubmed, τα οποία σχετίζονται με ζητήματα υγείας αποτέλεσε χρήσιμο 

εργαλείο, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε άμεση επαφή με την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση στα υπό μελέτη 

θέματα, καθώς και με το να αποκτήσουν εξοικείωση με την αναζήτηση και ανάγνωση άρθρων σε μηχανές 

αναζήτησης. Η ανάγνωση, έστω και μικρών τμημάτων, ενός επιστημονικού άρθρου συνεισφέρει στο γόνιμο 

προβληματισμό του ατόμου και το παρακινεί να μεταβάλλει τις λανθασμένες επιλογές του. 

Έχοντας ως κριτήριο τα προαναφερθέντα ζητούνταν από τους μαθητές να διερευνήσουν συγκεκριμένα ζητήματα 

μέσω της αναζήτησης επιστημονικών άρθρων στην παραπάνω μηχανή αναζήτησης. Κατά αυτό τον τρόπο, 

διαπίστωναν την πληθώρα των ερευνών για κάθε διατροφικό ζήτημα, καθώς και την ύπαρξη, όχι σπάνια, 

αντικρουόμενων ερευνητικών αποτελεσμάτων, τα οποία καλούνταν να σχολιάσουν ή να ερμηνεύσουν. Μετά από τη 

σταχυολόγηση των διαφόρων ερευνών και των συμπερασμάτων τους ακολουθούσε συζήτηση αναφορικά με το ποια 

συμπεράσματα θα πρέπει να θεωρηθούν επικρατέστερα και να υιοθετηθούν από τους μαθητές και τους γονείς τους 

λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους, οι οποίες ισχύουν στον ελληνικό πληθυσμό. 

Η συνεργασία των μαθητών και η επικοινωνία και αλληλεπίδρασή τους με μαθητές της ίδιας ηλικίας από 

διαφορετικές περιοχές, εντός και εκτός Ελλάδας, ήταν ένας σημαντικός στόχος του προγράμματος. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου ο σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία ιστολογίου (blog), καθώς και ομάδας ανταλλαγής 

απόψεων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (group στο facebook). Ο έλεγχος και η άμεση εποπτεία τόσο του ιστολογίου, 

όσο και της ομάδας ανταλλαγής απόψεων στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονταν στους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς του προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα της συγκεκριμένης 

διαδικασίας, καθώς αρκετοί έφηβοι δε διαχειρίζονται με σωστό τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στο δημιουργηθέν ιστολόγιο οι μαθητές αναρτούσαν κείμενα ή εργασίες τους, τα οποία μπορούσαν να αναγνώσουν 

και να εκφράσουν την άποψή τους τόσο οι συμμαθητές τους στο σχολείο τους, όσο και οι μαθητές από τις υπόλοιπες 

σχολικές μονάδες, οι οποίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών δίνονταν ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην ποιότητα των κειμένων, όσο και στα σχόλια, τα οποία πραγματοποιούνταν, προκειμένου να μη 

δημιουργηθούν προβλήματα ή αντιπαλότητες, οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο το πρόγραμμα και την υλοποίηση των 

στόχων του. 

Η δημιουργία κλειστού group στο Facebook αποτέλεσε μία πρώτης τάξης ευκαιρία, ώστε οι μαθητές να 

χρησιμοποιήσουν με επωφελή τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να αναρτούν υλικό και να 

σχολιάζουν ερωτήματα – θέματα του προγράμματος. Την ιδιότητα του μέλους του προαναφερόμενου γκρουπ 
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μπορούσαν να αποκτήσουν και οι γονείς των μαθητών, οπότε με αυτό τον τρόπο γίνονταν κοινωνοί της εργασίας και 

της προσπάθειας των παιδιών τους, ενώ παράλληλα, λάμβαναν πληροφορίες σχετικές με το εκάστοτε υπό 

διερεύνηση ζήτημα, τις οποίες στην πλειονότητά τους τις έβρισκαν ιδιαιτέρως χρήσιμες. 

Πιο αναλυτικά, μέσω της ομάδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι μαθητές, των σχολείων που συμμετείχαν, 

μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους σχετικά με τις διαφορές και τις ομοιότητες, τις οποίες εμφάνιζαν 

στα υπό μελέτη ζητήματα, ώστε σταδιακά να οδηγηθούν σε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διατροφικής τους συμπεριφοράς, καθώς και με τις λανθασμένες επιλογές 

στον ύπνο τους. 

Εν κατακλείδι, δύναται να υποστηριχθεί ότι τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

υπήρχε η προσδοκία ότι οι μαθητές θα προβληματιστούν σχετικά με τις λανθασμένες επιλογές τους ως προς τη 

διατροφή και τον ύπνο, καθώς και με τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην ανθρώπινη υγεία, ώστε 

μακροπρόθεσμα να υιοθετήσουν συνειδητά πιο υγιεινές συνήθειες. 

Επιπλέον, ήταν διάχυτη η εκτίμηση ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις αναφορικά με τα ζητήματα 

της υγιεινής διατροφής και του υγιεινού ύπνου, ενώ παράλληλα, θα επιτευχθούν οι τιθέμενοι μαθησιακοί στόχοι και 

οι στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ NATIONAL E-TWINNING 

Από την επεξεργασία των ανώνυμων αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων, η οποία πραγματοποιήθηκε με το 

στατιστικό πακέτο SPSS 19, προέκυψαν ορισμένα χρήσιμα αποτελέσματα όπως: η αυξημένη εβδομαδιαία 

κατανάλωση κρέατος και έτοιμου φαγητού εκτός σπιτιού, η μειωμένη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, οσπρίων 

και ξηρών καρπών. Αυτά τα αποτελέσματα ομοίαζαν με αντίστοιχα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές του 

ίδιου σχολείου σε προηγούμενο χρονικό διάστημα (Καδιγιαννόπουλος κ.ά., 2014). 

Ως προς τις συνήθειες ύπνου παρατηρήθηκε ότι περίπου οι μισοί μαθητές κοιμόντουσαν λιγότερες από 8 ώρες την 

ημέρα, ενώ στην πλειονότητά τους αφιέρωναν περισσότερες από δύο ώρες την ημέρα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Μετά τις παρεμβάσεις – δράσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την αποτελεσματικότητά τους μέσω εργαλείων όπως: η συνέντευξη 

και η συμμετοχική παρατήρηση. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι μαθητές μείωσαν την κατανάλωση έτοιμου 
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φαγητού εκτός σπιτιού, ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο κατανάλωναν φρούτα και ξηρούς 

καρπούς. 

Όσον αφορά τις συνήθειες ύπνου εμφάνισαν και αυτές βελτίωση, καθώς οι μαθητές υποστήριξαν ότι αφιερώνουν 

λιγότερο χρόνο στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επιδιώκουν να κοιμούνται περισσότερο και σε συγκεκριμένη 

ώρα κάθε ημέρα. Αναμφίβολα, τα υφιστάμενα αποτελέσματα προσφέρουν ενθαρρυντικά μηνύματα, αλλά δυστυχώς, 

οι χρονικοί περιορισμοί δεν κατέστησαν δυνατή τη διανομή εκ νέου του ίδιου ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου 

ερωτηματολογίου, ώστε να διαπιστωθεί και με στατιστική τεκμηρίωση κατά πόσο και προς ποια κατεύθυνση 

πραγματοποιήθηκε μεταβολή των συνηθειών της διατροφής και του ύπνου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από το σύνολο όσων αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες προκύπτουν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. 

Πρώτον το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής Οικονομίας ενδείκνυται για την προσέγγιση σημαντικών ζητημάτων 

όπως οι συνήθειες διατροφής και ύπνου των εφήβων, οι οποίες δύνανται να αποτελέσουν ταυτόχρονα ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα national e-twinning. Δεύτερον η θεματική του παρουσιαζόμενου προγράμματος national 

e-twinning περιελάμβανε μια πλούσια βιβλιογραφία, η οποία αποτελούσε ταυτόχρονα οδηγό και αρωγό για την 

επιτυχέστερη υλοποίησή του. Τρίτον οι στόχοι που δύναται να θέσει κανείς σε ένα πρόγραμμα national e-twinning 

είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πέρα από το γνωστικό τομέα, το μαθησιακό και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Εν κατακλείδι, η υλοποίηση ενός προγράμματος national e-twinning δύναται να αποφέρει ποικίλα οφέλη σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές. Βασική προϋπόθεση για να επισυμβεί αυτό είναι η μεθοδική προετοιμασία του και η 

ενδελεχής επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξή του από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εκπαίδευσης  Sea4all για την Αειφορία που 

υλοποιήθηκε με την σύμπραξη επιστημονικών φορέων από Αγγλία, Ρουμανία, Κύπρο και Ελλάδα. Στόχος του 

προγράμματος ήταν η δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων, αξιοποιήσιμων από τους εκπαιδευτικούς κατά την 

υλοποίηση προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση για την Αειφορία και  ειδικότερα για την 

αντιμετώπιση της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης. Ανάμεσα στα εκπαιδευτικά εργαλεία –παραγόμενα του έργου, 

ήταν: α) Training curriculum ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, β) Handbook, με κατάλληλα δομημένα μαθήματα και 

προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες, και γ) διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι για τους μαθητές. Η πλατφόρμα 

που αξιοποιήθηκε για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους ήταν η πλατφόρμα eTwinning, ενώ το 

προαναφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό ήταν προσβάσιμα από την πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως μάθησης Moodle.  Τα 

προτεινόμενα μαθήματα στο Handbook υλοποιήθηκαν πιλοτικά από ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, μετά από 

σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, με στόχο να κριθεί  η αποτελεσματικότητα του  ψηφιακού υλικού στην 

διαδικασία της μάθησης, καθώς και να συμπεριληφθούν περαιτέρω ιδέες διδασκαλίας για εμβάθυνση ή μεταφορά 

μάθησης  

Μέσα από την συνεργασία των εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα eTwinning αλλά και μέσα από μια διαδικασία 

διαρκούς κριτικού αναστοχασμού από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, τους συντονιστές και τα μέλη της 

παιδαγωγικής ομάδας, δημιουργήθηκαν ουσιαστικές  σχέσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και γόνιμης 

αλληλεπίδρασης, που αποτυπώθηκαν τόσο στη συνοχή και στη γόνιμη «συνομιλία» των παραγομένων. Επιπλέον οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί  φαίνεται να αναθεώρησαν  στοιχεία της διδακτικής τους κουλτούρας, αποκτώντας δεξιότητες  

προαγωγής  της μετασχηματιστικής μάθησης, ειδικότερα σε θέματα αειφορίας και ενεργούς πολιτειότητας. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον, θαλάσσια ρύπανση, οικολογικό 

αποτύπωμα, ψηφιακά εργαλεία μάθησης, παραγόμενα, πολιτειότητα, μετασχηματιστική μάθηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η “Αειφορία” είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια και, συνήθως, αναφέρεται με 

διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικά αντικείμενα.  Η Φλογαΐτη (2011) υποστηρίζει ότι η έννοια της Αειφορίας 

καλύπτει μία διττή ανάγκη: α) την ανάγκη για εξαφάνιση της φτώχειας και διατήρηση των φυσικών πόρων και β) την 

ανάγκη για εγγύηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας για τις παρούσες και τις επόμενες γενιές.  

Πολλοί εκφράζουν την απορία, εάν μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στη Θεωρία και στην Πράξη της 

Αειφορίας. Η Αειφορία δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ούτε καν να επιδιωχθεί, σε ένα πλαίσιο ανταγωνισμού 

ασύδοτου, δίχως κανόνες και ηθικούς φραγμούς (Ρόκος, 2000). Μολονότι εφαρμόζονται πολιτικές Αειφορίας, τα 

παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά (Blowers, 1992). Οι ενεργοί πολίτες 

μπορούν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο και να επηρεάσουν σημαντικά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε 

πολιτισμικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η Αειφορία (Kaivola, 2004).  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι η Αειφορία είναι μία σύνθετη έννοια που ξεκίνησε 

αρχικά με περιβαλλοντικό προσανατολισμό και εξελίχθηκε να έχει έντονο οικονομικό και κοινωνικό προσανατολισμό. 

Το περιεχόμενο της είναι αρκετά πλούσιο και προσεγγίζεται από αρκετές διαφορετικές πλευρές. 

Βασικός στόχος της Αειφορίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι η κάθε μορφή οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης θα πρέπει να έχει ως γνώμονα το Περιβάλλον. Αυτός ο προσανατολισμός αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχήμα:  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΕΙΦΟΡΙΑ” 

Η ανάδειξη της Αειφορίας ως ένα ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο, αρχικά προκάλεσε το ενδιαφέρον 

και σταδιακά δημιούργησε την ανάγκη για τη διάδοση των αξιών και αρχών της, καθώς και για την υιοθέτηση τους 

από τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας. Ασφαλέστερος τρόπος για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου θεωρείται η είσοδος του στην εκπαιδευτική – μαθησιακή διαδικασία. Αυτή η είσοδος 

οδήγησε σταδιακά στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης μορφής εκπαίδευσης, η οποία καλείται «Εκπαίδευση για την 

Αειφορία». Η Εκπαίδευση για την Αειφορία (Ε.Α.) δεν προήλθε μέσα από κάποιο εκπαιδευτικό κίνημα ή από 

ζυμώσεις στον εκπαιδευτικό κόσμο, αλλά αποτελεί σύλληψη στο πλαίσιο διασκέψεων και διακηρύξεων των διεθνών 

οργανισμών. 

Σταδιακά στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα ο όρος “Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη” 

αντικαταστήθηκε από τον όρο “Εκπαίδευση για την Αειφορία”. Οι λόγοι που οδήγησαν στην επικράτηση του όρου 

“Εκπαίδευση για την Αειφορία” έχουν κυρίως μια ηθική διάσταση. Συγκεκριμένα ο όρος «ανάπτυξη» οδηγεί 

συνειρμικά τη σκέψη στην οικονομική ανάπτυξη που έτσι όπως έχει επικρατήσει στον σύγχρονο κόσμο βασίζεται στις 

αρχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Όμως σε μια τέτοια κοινωνία δημιουργείται μια διαρκώς αυξανόμενη τάση  για 

την ικανοποίηση απύθμενων καταναλωτικών αναγκών των ανθρώπων στον ανεπτυγμένο κόσμο με συνέπεια να 

καταστρατηγείται η έννοια της «αειφορίας» αφού οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι που απαιτούνται για αυτήν την 

κακώς εννοούμενη «ανάπτυξη» αρχίζουν να εξαντλούνται. 
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Βέβαια πολλοί επιστήμονες εκφράζουν τον προβληματισμό τους κυρίως εξαιτίας της πολυσημίας και της αμφισημίας 

της έννοιας της “Αειφορίας” (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007).  Η αμφισημία αυτή είναι εύλογη αφού η Ε.Α. αποτελεί 

έναν τομέα ραγδαία αναπτυσσόμενο, με αποτέλεσμα να προκαλείται κάποια σύγχυση αναφορικά με την εφαρμογή 

της ως μια νέα μορφή εκπαίδευσης. Είναι απαραίτητο, όμως, να τονιστεί ότι δεν αποτελεί ένα μάθημα ανάμεσα στα 

υπόλοιπα, αλλά μια νέα διάσταση, η οποία διαχέεται στο σύνολο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

(Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007).  

Από τα προαναφερθέντα φαίνεται πως για να προωθηθεί η Εκπαίδευση για την Αειφορία υπάρχει ανάγκη 

καθοδήγησης και παροχής πρακτικών, εφαρμόσιμων εισηγήσεων, κάτι που οι Witta et al. (2012) υποστηρίζουν πως 

δεν υπάρχει. Παρά τις πολιτικές προώθησης της Ε.Α., εντούτοις ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει πληροφοριακό 

κενό για το πώς η Ε.Α. μπορεί να μεταφραστεί στην πράξη (GHK & Danish Technology Institute, 2008).  Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται όμως πως το κενό εξακολουθεί να υφίσταται δεδομένης της πλατιάς και 

διαρκώς εξελισσόμενης φύσης της έννοιας της Αειφορίας.  

Η δυσκολία ένταξης της Αειφορίας στην εκπαιδευτική πράξη οφείλεται και στο γεγονός ότι δε συνιστά κάποιο 

υποχρεωτικό γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος, όπως εξάλλου και οι εδραιωμένες θεωρίες και 

πολιτικές επιτάσσουν (UNESCO, 2012), αλλά αναμένεται από τους εκπαιδευτικούς να την διαχέουν σε όλες τις πτυχές 

του ήδη βαρυφορτωμένου αναλυτικού προγράμματος. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί τείνουν τις περισσότερες 

φορές να τονίζουν μόνο κάποιες από τις πτυχές της Αειφορίας αντί όλες, όπως απαιτείται για την ολιστική 

κατανόηση ενός ζητήματος (Martins, et al., 2006).  

Έτσι το πρόγραμμα Sea4All προσπαθεί να καλύψει αυτήν την ανάγκη, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς την 

κατάλληλη καθοδήγηση μέσα από το κατάλληλα επιλεγμένο και δομημένο πληροφοριακό υλικό, προτεινόμενες 

τεχνικές, ψηφιακά εργαλεία και εναλλακτικές προτάσεις βιωματικής μάθησης.  

Επειδή λοιπόν η Ε.Α. δε συνιστά κάποιο υποχρεωτικό γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος, όπως 

εξάλλου και οι εδραιωμένες θεωρίες και πολιτικές επιτάσσουν (UNESCO, 2012), αναμένεται από τους 

εκπαιδευτικούς να την διαχέουν σε όλες τις πτυχές του ήδη βαρυφορτωμένου αναλυτικού προγράμματος. Μέσα 

όμως από την κατάλληλη υποστήριξη και κατάλληλα σχεδιασμένα εργαλεία μάθησης οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση 

να προσεγγίσουν σημαντικά την έννοια της Αειφορίας και να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να προσεγγίσουν στην 

μαθησιακή διαδικασία το θέμα της παράκτιας και θαλάσσιας ρύπανσης που τις μέρες μας έχει λάβει ανησυχητικές 

διαστάσεις. 
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 ΣΥΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΑ “ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” 

Το “Αειφόρο Σχολείο” αποτελεί ένα οραματικό σχολείο που λειτουργεί ως κοινότητα. Βασίζεται στην επικοινωνία και 

τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και στην καθημερινή σχολική ζωή δίνει ευκαιρίες να 

ασχοληθούν όλοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα) με τα κοινά και την αειφορική 

διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συμμετοχικό. Ένα αειφόρο σχολείο υπηρετεί τη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, προάγει τον πολιτισμό και το περιβάλλον και διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς 

πολίτες. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι δράσεις που μπορούν να υλοποιούνται σε ένα  “Αειφόρο Σχολείο μπορούν να 

εκτείνονται και στους οκτώ πυλώνες της αειφορίας. Ουσιαστικά οι  πυλώνες αυτοί αγκαλιάζουν όλους τους τομείς 

μάθησης. 

 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Sea4All προτείνονται δράσεις που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου και 

παράκτιου οικοσυστήματος. Οι δράσεις (σχέδια μαθημάτων) που προτείνονται μπορούν να καλύψουν τους 

περισσότερους από τους 8 πυλώνες της αειφορίας αλλά κυρίως τον πυλώνα της διαχείρισης των απορριμμάτων και 

των υγρών και στερεών αποβλήτων.  

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής δράσεων σχετικών με το εν λόγω πρόγραμμα, δημιουργήσαμε το δικό μας “Αλφαβητάρι 

της Αειφορίας” ξεκινώντας από το Α (Αειφορία) και καταλήγοντας στο Ω (Ωκεανοί – Θάλασσες). Σπάνια λέξη από το 
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γράμμα «Ω», το σπάνιο γράμμα, που χωράει μέσα της τόσα πολλά. Το νερό της γης είναι από τα πρώτα πράγματα 

που βλάψαμε και από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να διασώσουμε! Από τους πάγους του που λιώνουν, ως το 

πλαγκτόν του, που μολύνεται! Τί κάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της “Εκπαίδευσης για την Αειφορία”;  

ΣΤΟΧΟΙ 

Αναφορικά με το προαναφερόμενο Training curriculum εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που ως παραγόμενο υλικό 

του Sea4all, αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία με στόχευση τη  διαμόρφωση «μιας κοινότητας», επαγγελματιών, με 

διδακτική επάρκεια σε θέματα αειφορίας, περιλαμβάνει πολυεπίπεδους στόχους, όπως: 

���    να κατανοήσουν την ανάγκη ανάδειξης στην εκπαιδευτική διαδικασία των σύγχρονων περιβαλλοντικών 

προκλήσεων και να εστιάσουν  το ενδιαφέρον τους στην υποβάθμιση το θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

αναλαμβάνοντας να προσεγγίσουν κριτικά, σχετικά κείμενα αναφοράς που θα επιλεγούν. 

���    να μπορούν να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά σενάρια: α)  μετασχηματίζοντας  τις προτεινόμενες διδακτικές 

ενότητες, σε γνωστικούς και συμμετοχικούς στόχους και   αναλαμβάνοντας τη διατύπωσή τους για 

τουλάχιστον μια διδακτική ενότητα ανά ομάδα, σε συνθήκες φθίνουσας καθοδήγησης, β)  επιλέγοντας τις 

κατάλληλες διδακτικές ενέργειες και το ενδεδειγμένο εκπαιδευτικό υλικό για την επίτευξη κάθε διδακτικού 

στόχου ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους τούς διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους (Handbook, 

διαδραστικά παιχνίδια, προσομοιώσεις κ.α.)  

���    να αποτιμήσουν αδρομερώς το υφιστάμενο υλικό που έχουν τυχόν χρησιμοποιήσει για τη συζήτηση 

ζητημάτων θαλάσσιας ρύπανσης, επισημαίνοντας επιγραμματικά δυνατά και αδύνατα σημεία χρήσης του 

���    να μπορούν να εντοπίζουν και να αξιοποιούν το αναγκαίο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό, αξιοποιώντας 

συμβατικούς  και ψηφιακούς διαθέσιμους πόρους  (έντυπο υλικό και ψηφιακά γνωστικά εργαλεία). 

���    να γνωρίσουν τα διαθέσιμα ψηφιακά γνωστικά εργαλεία  και να αναγνωρίσουν  τη συμβολή των ψηφιακών 

γνωστικών εργαλείων, μέσα από την αναγκαία συνδυαστική χρήση τους για την  επίτευξη των στόχων της 

διερευνητικής μάθησης, ως προτεινόμενης μορφής μάθησης για τη συζήτηση κοινωνικών ζητημάτων και την 

καλλιέργεια στάσεων στο σχολείο 

���    να μπορούν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία (προσομοιώσεις, μικρόκοσμος κλπ) στη 

μαθησιακή διαδικασία  συμμετέχοντας ως εκπαιδευόμενοι στα πλαίσια μικροδιδασκαλίας σε σενάριο 

διερευνητικής μάθησης, με υποθετικό πρόβλημα που άπτεται του περιεχομένου του προγράμματος και 

προτρέπει στη χρήση των νέων ψηφιακών γνωστικών εργαλείων  
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���    να μπορούν να σχεδιάσουν με επιτυχία ένα κύκλο διερεύνησης σε μικρές ομάδες,  κατανοώντας την 

προσθετική αξία των ψηφιακών γνωστικών εργαλείων για την επιτυχία του και την συμβολή της 

διερευνητικής μάθησης ως ενδεδειγμένης μορφής διδακτικής προσέγγισης κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, 

συμμετέχοντας πρώτα  ως εκπαιδευόμενοι σε μικροδιδασκαλία συναφούς με το πρόγραμμα διδακτικής 

ενότητας, με τη χρήση φύλλου εργασίας, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. 

���    να κατανοήσουν τη μορφή και τη σκοπιμότητα χρήσης φύλλου εργασίας στα πλαίσια της διερευνητικής 

μάθησης και της δημιουργικής ένταξης των ICT στη μαθησιακή διαδικασία, αναλαμβάνοντας να σχεδιάσουν 

ένα δικό τους, μετά την επιλογή  θέματος προς διερεύνηση, που άπτεται της θαλάσσιας ρύπανσης και των 

ειδικότερων σχετικών ενδιαφερόντων τους. 

���    να μπορούν να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα του προγράμματος και να αντλήσουν τις αναγκαίες κάθε φορά 

πληροφορίες για το προς επεξεργασία θέμα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά αναλογία και στο πλαίσιο της γόνιμης «συνομιλίας» των παραγόμενων του 

προγράμματος, οι προαναφερθέντες στόχοι του Training Curriculum των εκπαιδευτικών καθόρισαν τους 

αντίστοιχους και  συνακόλουθα τις σύστοιχες διδακτικές δραστηριότητες του Handbook (Οδηγός του Εκπαιδευτικού) 

και του Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού. 

Επιπλέον κάποιοι ενδεικτικοί στόχοι που θέσαμε για τους μαθητές σε σχέση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. είναι οι 

εξής: 

���    Να εκτιμήσουν την προστιθέμενη αξία της ομαδικής και  συλλογικής δράσης,  αναγνωρίζοντας την στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, που έχουν ήδη επεξεργαστεί σε 

πολυτροπικά περιβάλλοντα μάθησης.   

���    Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, έρευνας, καταγραφής, ταξινόμησης, σύγκρισης ψηφιακών και 

έντυπων  δεδομένων καθώς και επίλυσης προβλήματος. 

���    Να αποκτήσουν δεξιότητες στον χειρισμό  ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών μάθησης. 

���    Να αποκτήσουν δεξιότητες διερεύνησης και επίλυσης προβλήματος με τη βέλτιστη  αξιοποίηση 

ψηφιακών και έντυπων μαθησιακών πόρων, υπό συνθήκες διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

���    Να καλλιεργήσουν τις οπτικοακουστικές τους δεξιότητες. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια κοινότητα  ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών στο 

περιεχόμενο και στις στοχεύσεις του αειφόρου γραμματισμού, αξιοποιήσαμε  αρχές σύγχρονης και ασύγχρονης 

εκπαίδευσης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία και μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε 

στην ανάπτυξη: 1.  Επιμορφωτικού υλικού, σε θέματα: α. Αειφορίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, θαλάσσιας και 

παράκτιας ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες και επιπλέοντα πλαστικά αντικείμενα, β. Σκοποθεσίας και διδακτικής 

μεθοδολογίας (curriculum), με τη συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών που ορίζει η Unesco ( 1997, 2005) για την 

Αειφόρο  Εκπαίδευση   2. Οδηγού για Εκπαιδευτικούς (handbook), με σχέδια μαθημάτων και άμεσα υλοποιήσιμων  

διαθεματικών,  διεπιστημονικών δραστηριοτήτων  για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, 3. Ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού. Το εν λόγω υλικό αναρτήθηκε σε διαδικτυακή  πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως μάθησης (MOODLE), με 

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κάθε εγγεγραμμένο εκπαιδευτικό. 

Το μοντέλο που ακολουθήσαμε για την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα είναι το KOM-BiNE Competency 

Model (Rauch, Steiner, & Streissler, 2008) το οποίο σχηματικά αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Με βάση το παραπάνω μοντέλο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργίας του 

κατάλληλου κλίματος στην τάξη που οποίο θα ενθαρρύνει τη μάθηση λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες των 

μαθητών, επιλέγοντας τις κατάλληλες διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους και δημιουργώντας τις κατάλληλες 
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ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Στόχος πάντα είναι η εμπλοκή της κοινότητας μέσα από την επίτευξη 

της κατάλληλης συνεργασίας με τοπικούς φορείς και επιστημονικά ιδρύματα. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, σχεδιάστηκαν: α) συγκεκριμένα σενάρια- 

μελέτες περίπτωσης, βασισμένα σε πρωτότυπες ιστορίες με φανταστικούς πρωταγωνιστές και σε υποθετικά 

συμβάντα ρύπανσης, επιστημονικά τεκμηριωμένα. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι μαθητές, μέσα σε περιβάλλοντα 

εικονικής πραγματικότητα, ανακαλυπτικής μάθησης, αυξομειούμενης καθοδήγησης και δυσκολίας, να «εκτελέσουν» 

με επιτυχία τις αποστολές που τους ανατίθενται,  απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις ή  υλοποιώντας απαιτητικές 

μαθησιακές δραστηριότητες (συμπλήρωση εννοιολογικών χαρτών, κρυπτόλεξα, λήψη απόφασης) ώστε 

προχωρώντας παρακάτω και να περάσουν στο επόμενο στάδιο νέων γνωστικών προκλήσεων και «δοκιμασιών», β) 

προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων, με ενσωματωμένες προτάσεις αξιοποίησης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού τα οποία 

εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης Κρήτης (Νηπιαγωγεία: 74ο Ηρακλείου 

και  Αγ. Σύλλα, 53ο και 54ο Δ.Σ Ηρακλείου, 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου), μετά από θετική απάντηση των εμπλεκομένων 

εκπαιδευτικών σε πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΠΔΕ Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί κυρίως η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού παιχνιδιού καθώς και να αναδιαμορφωθούν οι 

προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις μετά τα ανατροφοδοτικά σχόλια των εκπαιδευτικών, και τέλος γ) η  δομή του 

κάθε μαθήματος, που συμπεριλαμβάνεται στο Οδηγό για Εκπαιδευτικούς (handbook),  συναπαρτίζεται από τα εξής 

στοιχεία: Αφόρμηση – Στόχοι – Υλικά – Προτεινόμενες Δραστηριότητες – Απολογισμός – Αξιολόγηση - Ιδέες για 

πιθανές προεκτάσεις – Βιβλιογραφικές Αναφορές και Σύνδεσμοι εντοπισμού χρήσιμου διδακτικού υλικού. 

Επιπρόσθετα,  επειδή το handbook ως παραγόμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος,  «συνομιλεί» με τα υπόλοιπα 

και κυρίως με το ηλεκτρονικό παιχνίδι, περιλαμβάνει αναφορές πιθανής αξιοποίησής του ανά μάθημα, 

συνεκτιμώντας την προστιθέμενη αξία του στην μαθησιακή διαδικασία.  

Τα προτεινόμενα μαθήματα είναι 10 συνολικά και έχουν τους εξής τίτλους:  

���    Μια Θάλασσα γεμάτη Πολιτισμό - Η Αξία της Θάλασσας στο χρόνο και την ιστορία 

���    Ένας Χάρτης γεμάτος… Λέξεις - Χαρτογράφηση εννοιών για τη θαλάσσια ρύπανση 

���    Ο θησαυρός εκπέμπει SOS - Η αξία της θάλασσας στην οικονομία 

���    Μαθαίνοντας για τους κινδύνους που απειλούν την θάλασσα - Η Περίπτωση της Πετρελαιοκηλίδας 

���    Μαθαίνοντας για τα απορρίμματα που κυκλοφορούν στη θάλασσα  
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���    Ισορροπία θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

���    Η ασφάλεια των τροφών που προέρχεται από την θάλασσα 

���    Παράκτια  ρύπανση 

���    Ανακύκλωση - Επαναχρησιμοποίηση - Μείωση κατανάλωσης 

���    Θάλασσα και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Παράλληλα περιέχονται ανάλογες προτάσεις, διαθεματικής και διεπιστημονικής διδασκαλίας, ενδείξεις 

προσδοκώμενου διδακτικού χρόνου, ανά μάθημα, καθώς και καταγραφές των  επιστημονικών όρων- λέξεων- κλειδιά,  

που απαιτούν επεξεργασία για την εμβάθυνση και κατανόηση της κάθε ενότητας. Με στόχο την καλλιέργεια της 

δημιουργικής σκέψης, την ανάπτυξη του κριτικού  στοχασμού- την ενεργό συμμετοχή,  την αξιοποίηση των Νέων 

Τεχνολογιών και τη  δόμηση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης, που προσκαλούν την πολύπλευρη και 

πολυαισθητηριακή μάθηση και στην εγχάραξη αξιών, δημιουργήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν  στον Οδηγό του 

εκπαιδευτικού, εναλλακτικές δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, όπως:  

���    Δράσεις πεδίου  

���    Παιχνίδια ρόλων 

���    Παγωμένη εικόνα 

���    Νέες Τεχνολογίες 

���    Παιχνίδια  

���    Δημιουργική γραφή 

���    Παραγωγή γραπτού λόγου με προτάσεις όπως: συγγραφή «νόστιμων» θαλασσινών συνταγών ή  

Ρεπορτάζ- Επιστολές 

���     Θαλασσο -μαγειρέματα κ.λπ.  

Στην τελική του μορφή και μεταφρασμένος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,  ο  εν λόγω Οδηγός του Εκπαιδευτικού 

καθώς και τα υπόλοιπα παραγόμενα του προγράμματος, θα είναι διαθέσιμα στη πλατφόρμα κατά το επόμενο 

διάστημα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στο πλαίσιο του Sea4all κομβικά προτάγματα Αειφορίας, όπως: κοινωνική δικαιοσύνη, ισορροπία, συνεργασία, 

αλληλοτροφοδοτική σχέση φυσικού-κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος, σφαιρική αντιμετώπιση κοινωνικών 
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προβλημάτων και  εκπαιδευτικά σημαινόμενά τους, όπως: ολόπλευρη, πολυαισθητηριακή, διεπιστημονική και όχι 

κατακερματισμένη μάθηση, με έμφαση στην προαγωγή του κοινωνικο-συναισθηματικού τομέα, στην ενδυνάμωση 

της ομάδας, στην  ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργούς πολιτειότητας, καθόρισαν την εκπαιδευτική φιλοσοφία του 

προγράμματος και του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού.  

Ποιοτικά  δεδομένα της περιορισμένης α΄ φάσης πιλοτικής εφαρμογής του, λόγω χρονικών περιορισμών, καθώς και  

ανατροφοδοτικά  σχόλια συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις δράσεις διάχυσης του  προγράμματος, φαίνεται να  

τεκμηριώνουν τη συμβολή του στην προαγωγή του αειφόρου γραμματισμού σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας 

ρύπανσης και συνακόλουθα στην συγκρότηση μιας διευρυμένης  και ευαισθητοποιημένης κοινότητας μάθησης που 

εκπαιδεύεται για να εκπαιδεύσει  σε ελκυστικά περιβάλλοντα, μαθητές του σήμερα- εν δυνάμει ενεργούς πολίτες,  

με αξίες, γνώσεις, ομαδικό πνεύμα. 

  Εξάλλου, αναμένεται τα αποτελέσματα της  β΄ φάσης  εφαρμογής του προγράμματος που είναι  σε εξέλιξη,  να 

τεκμηριώσουν, στο άμεσο μέλλον, την προστιθέμενη αξία του υλικού, εμπλουτίζοντας το παράλληλα με τη μεταφορά  

αυθεντικών εμπειριών μάθησης, που κάνοντας  ίσως ασφαλέστερη την πλοήγηση και τη ζωή στο υδάτινο φυσικό 

περιβάλλον, καθιστούν δυνατή την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
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Mythical Creatures – Create your own tale 

Κουτσοδόντης Γεώργιος  

 Καθηγητής Αγγλικών ΠΕ06, Διευθυντής 2ου Λυκείου Φαρσάλων 

ge_kout@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μία διδακτική πρόταση αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Αγγλικών και 

συγκεκριμένα στην εκμάθηση παραγωγής γραπτού λόγου, με τρόπο σύγχρονο, ο οποίος κεντρίζει το ενδιαφέρον των 

μαθητών/τριών και βελτιώνει το επίπεδο της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο. 

Αναφέρεται συνοπτικά το θεωρητικό υπόβαθρο της πρότασης αυτής με βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς και οι 

διδακτικοί στόχοι, τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο, όσο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών.  Βασίζεται στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου εμπλουτισμένη με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών 

όπως: ψηφιακός πίνακας ανάρτησης και οργάνωσης περιεχομένου (netboard.me), λογισμικό για online δημιουργία 

ασκήσεων (Educaplay), παρακολούθηση βίντεο στο YouTube, δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Gmail,  χρήση των Google Docs και της λειτουργίας chat. Εφαρμόζονται ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης και 

υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σε τμήμα Γ’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-19. Προτείνονται επίσης τρόποι 

προσαρμογής, βελτίωσης αλλά και επέκτασης της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης. Παράλληλα το συνοδευτικό 

υλικό βρίσκεται σε συνδέσμους ενεργούς και ελεύθερους στην πρόσβαση ώστε να μπορεί η συγκεκριμένη διδακτική 

πρόταση να αξιοποιηθεί, είτε στο σύνολό της, είτε με την κατάλληλη προσαρμογή, από άλλους εκπαιδευτικούς στην 

τάξη τους.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΤΠΕ, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, εκμάθηση Αγγλικών  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι μαθητές/τριες βρίσκουν γενικότερα την παραγωγή γραπτού λόγου ανιαρή και δύσκολη, ιδιαίτερα όταν αφορά την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Η παρούσα πρακτική επιχειρεί να κάνει τη γραφή δημιουργική, συνεργατική και 

τελικά ευχάριστη. Η προσαρμογή του σχολικού εγχειριδίου στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των μαθητών/τριών 

συνάδει με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών. Επίσης, η ένταξη ΤΠΕ ως προστιθέμενη αξία είναι 

σύμφωνη με την καλλιέργεια δεξιοτήτων τις οποίες πρέπει να έχει ένας ενεργός πολίτης του 21ου αιώνα. Η μάθηση 

με τη χρήση υπολογιστή ενισχύει την παρώθηση των μαθητών/τριών (Warschauer, 1996). Στη νέα ψηφιακή εποχή, η 

εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το δεδομένο (Prensky, 2001). Τα νέα ψηφιακά μέσα προωθούν την 
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ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών, ευνοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και την 

ανατροφοδότησή τους. Επομένως, είναι απαραίτητη η «αυτονόμηση» του/της εκπαιδευτικού, η ανάγκη, δηλαδή, να 

αντιλαμβάνεται ο/η εκπαιδευτικός τα ενδιαφέροντα και τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/τριών και να επιχειρεί 

να τους εμπλέξει στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την αξιοποίηση εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού και την 

παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Με βάση τα παραπάνω, οι νέες τεχνολογίες 

μπορούν, υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, να οδηγήσουν στην «αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας και στη 

βελτίωση της ποιότητας της μάθησης» (Μικρόπουλος, 2011) και συνακόλουθα να βελτιώσουν το επίπεδο της 

παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.  

Μέσα από την ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική, τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές/τριες είναι πολλαπλά. 

Χρησιμοποιούν αυθεντικά κείμενα για να αντλήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται όπως συμβαίνει και στην 

πραγματική ζωή (Johns & Davies, 1983). Καλλιεργούν μεταγνωστικές δεξιότητες που τους βοηθούν να μάθουν πώς να 

μαθαίνουν και να είναι αυτόνομοι. Μαθαίνουν τη δομή ενός κειμενικού είδους διερευνητικά. Ενσωματώνονται όλες 

οι δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου) αν και ο 

βασικός στόχος του μαθήματος είναι η παραγωγή λόγου. Χρησιμοποιούνται μέσα που μειώνουν το γνωστικό φορτίο 

(πίνακας) και προσφέρουν έναν τρόπο για οργάνωση της γνώσης (Burgess, 1994). Οι μαθητές/τριες διευκολύνονται 

και καθοδηγούνται ώστε να μην πελαγώνουν και τα παρατούν (scaffolding). Μέσα από αυτήν τη στήριξη, οι 

μαθητές/τριες είναι σε θέση να εμπνευστούν και να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους ώστε να δημιουργήσουν ένα 

πρωτότυπο προϊόν (Hammond & Gibbons, 2005). Η πληροφορία μετουσιώνεται σε γνώση και οι μαθητές/τριες 

γίνονται μικροί συγγραφείς. Συνολικά οι μαθητές/τριες αποκτούν δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν ενεργό πολίτη 

που δρα, μαθαίνει, συνεργάζεται, εξελίσσεται και προσαρμόζεται με ευκολία σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα 

συνεχώς αλλάζουν. 

Η σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη τονίζει τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, γιατί έτσι 

καθίσταται ικανότερος/η να κατακτήσει, να διατηρήσει και να γενικεύσει τη γνώση, όταν συμμετέχει ενεργά στη 

δόμηση αυτής, με μια διαδικασία ≪κάνω και μαθαίνω≫ (Τσολακίδης & Φωκίδης, 2004). Η μέθοδος που βασίζεται 

το παρόν σενάριο είναι η ομαδοσυνεργατική καθώς, μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, οι μαθητές/τριες 

αυτενεργούν, αποκτούν υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση (Δερβίσης, 1998). Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε 

ομάδες των τεσσάρων ή πέντε μαθητών/τριών. Ο χωρισμός των ομάδων είναι ουσιαστικός και έχει αποδειχτεί ότι 

στην ανομοιογενή ομάδα βοηθιούνται όλοι οι μαθητές/τριες. Ο αδύνατος ή ο μέτριος, γιατί δέχονται βοήθεια από 

τους καλούς μαθητές και οι καλοί, γιατί προκειμένου να εξηγήσουν στο συμμαθητή τους πρέπει πρώτα να 

ξανασκεφτούν όσα γνωρίζουν και έτσι να τα κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος (Ματσαγγούρας, 2004). Επίσης 
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όλες οι ομάδες πρέπει να είναι μεικτές ως προς το φύλο. Σημαντικό κριτήριο για την ένταξη των μαθητών/τριών στις 

ομάδες είναι η προσωπικότητα του/της κάθε μαθητή/τριας, π.χ. ένας λιγομίλητος και συνεσταλμένος μαθητής να 

κάτσει με έναν αποφασιστικό ή ένας νευρικός με κάποιον ήρεμο (Bennett & Dunne, 1992). 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά 

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Γ’ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) 

Σχολικό εγχειρίδιο/Κεφάλαιο: Think Teen 3rd Grade of Junior High School (Προχωρημένοι), Unit 5 “The myths we live 

by”, Lesson 1 Task 4 “The character of myths and legends” σελ. 50-53 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/aggl_c/math/049-060.pdf 

Απαιτούμενη χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

Τόπος υλοποίησης σεναρίου: Εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου 

Aπαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: το εργαστήριο υπολογιστών με τουλάχιστον πέντε υπολογιστές (ιδανικά, για 

την πλήρη αξιοποίηση του σεναρίου, είκοσι δύο υπολογιστές, έναν για κάθε μαθητή/τρια) που διαθέτουν γρήγορη 

και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και εγκατεστημένα λογισμικά: επεξεργαστής κειμένου (Office Word), 

πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf (Adobe Acrobat Reader), online λογισμικό επεξεργασίας εικόνων jpeg (π.χ. 

editor.pho.to), λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων αντιστοίχισης (educaplay), ψηφιακός πίνακας ανάρτησης και 

οργάνωσης περιεχομένου (netboard.me), Επίσης απαιτείται η ύπαρξη διαδραστικού πίνακα συνδεδεμένου με 

υπολογιστή και εκτυπωτή. 

(Γνωστικά) Προαπαιτούμενα:  

α) Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο: Γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 σύμφωνα με τα επίπεδα 

γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2001 (Common European Framework of Reference for Languages, 

CEFR).  Εξοικείωση μαθητών/τριών με ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης. Γνώση βασικών λειτουργιών 

δημιουργικής γραφής στη μητρική τους γλώσσα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην εκμάθηση της 
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αγγλικής ως ξένη γλώσσα.   Τέλος, οι μαθητές/τριες έχουν έρθει σε επαφή, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, με 

διάφορα μυθικά πρόσωπα (Περσέας, Μίδας, Πανδώρα), με το μύθο ως κειμενικό είδος και τους σκοπούς που 

εξυπηρετεί και έχει προηγηθεί συζήτηση για μυθικά πρόσωπα τα οποία πιθανώς έχουν ακούσει. 

β) Σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ: οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστή, περιήγηση στο διαδίκτυο, 

παρακολούθηση βίντεο στο YouTube, χρήση λογισμικού (Educaplay) για online δημιουργία ασκήσεων (π.χ. 

αντιστοίχιση), περιήγηση στο περιβάλλον  ψηφιακού πίνακα ανάρτησης και οργάνωσης περιεχομένου (netboard.me), 

δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail, δημιουργία λογαριασμού στο Google για τη 

δυνατότητα χρήσης των Google Docs (έχει προηγηθεί συνεννόηση και με τον/την καθηγητή/τρια πληροφορικής του 

σχολείου για την εξοικείωση των μαθητών/τιών). 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ): 

Οι μαθητές/τριες θα μπορέσουν: 

• Να κατανοούν αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στη γλώσσα στόχο. 

• Να εξασκηθούν στην ανάγνωση ενός κειμένου για συνολική κατανόηση (skimming).  

• Να εξασκηθούν στη γρήγορη ανάγνωση ενός κειμένου για ανίχνευση συγκεκριμένων πληροφοριών που 

απαιτούνται για μια δραστηριότητα (scanning).  

• Να εξασκηθούν στη λεπτομερή ανάγνωση για εύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών και συμπλήρωση 

πίνακα αντιστοίχισης (reading for detail).   

• Να εξασκηθούν σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού 

λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου). 

• Να κατανοήσουν τη δομή ενός κειμενικού είδους (μύθος).  

• Να εμπνευστούν μια πρωτότυπη δημιουργία.  

• Να γράψουν ένα μύθο στα αγγλικά. 

• Να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό.  

• Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

• Να κάνουν σύνθεση πληροφοριών και να τις παρουσιάζουν. 

• Να μάθουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά 

συμπεράσματα. 
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• Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. 

• Να εξασκηθούν στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση προκειμένου να επιτύχουν έναν ομαδικό στόχο.  

• Να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέτουν μέσα από αυτές καινούριες προτάσεις.  

• Να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στον Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας. 

• Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά τα οποία θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν, κατανοήσουν 

εμπεδώσουν τη νέα γνώση και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους. 

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν Google Docs (καθώς και την ενσωματωμένη λειτουργία chat).  

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής γραφής ψηφιακού κειμένου.  

• Να συνεργάζονται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης επικοινωνίας. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 
Η υλοποίηση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα Γ’ Γυμνασίου με 22 μαθητές/τριες συνολικά (12 

κορίτσια και 10 αγόρια) με πολύ καλό έως άριστο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας καθώς είναι στο τμήμα 

προχωρημένου επιπέδου αγγλικών μετά από το χωρισμό της τάξης σε επίπεδα με κατατακτήριο τεστ στην Α’ 

Γυμνασίου. Το παρόν σενάριο βασίζεται στη σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη η οποία τονίζει τη σημασία της ενεργούς 

συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, γιατί έτσι καθίσταται ικανότερος/η να κατακτήσει, να διατηρήσει και να 

γενικεύσει τη γνώση, όταν συμμετέχει ενεργά στη δόμηση αυτής, με μια διαδικασία ≪κάνω και μαθαίνω≫. 

Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία βοηθά τους μαθητές/τριες να αυτενεργούν, να αποκτούν 

υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε τρείς ομάδες των τεσσάρων και δύο ομάδες των 

πέντε μαθητών/τριών. Οι ομάδες παίρνουν το όνομά τους από μυθικά πλάσματα της Αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας. 

Έτσι έχουμε τους: Centaurs, Phoenix, Pegasus, Minotaur, Cerberus. Λόγω της σχετικής ομοιομορφίας των μαθητών 

ως προς το επίπεδο γνώσης προτείνεται ο χωρισμός των ομάδων να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι μεικτές ως 

προς το φύλο και να αποτελέσει σημαντικό κριτήριο για την ένταξη των μαθητών στις ομάδες η προσωπικότητα του 

κάθε μαθητή, π.χ. ένας λιγομίλητος και συνεσταλμένος μαθητής να κάτσει με έναν αποφασιστικό ή ένας νευρικός με 

κάποιον ήρεμο. Ο ρόλος του διδάσκοντα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι ενθαρρυντικός, 

υποστηρικτικός, επεξηγηματικός, συμβουλευτικός, εποπτικός, συντονιστικός. 

Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 
1η Διδακτική Ώρα 
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1η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 7’) 

Οι μαθητές/τριες ανοίγουν το αρχείο word με τίτλο Φύλλο Εργασίας – Οδηγίες 

https://1drv.ms/f/s!AroAeFDKLzfbfEvhxD7b3l0ECMU 

το οποίο ο/η εκπαιδευτικός έχει από πριν εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας, αλλά μπορεί να δοθεί και ήδη 

εκτυπωμένο στις ομάδες για μεγαλύτερη ευκολία.  

Ακολουθώντας τις οδηγίες συνδέονται στο ψηφιακό πίνακα ο οποίος έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση του μ-

σεναρίου στη δ/νση 

https://gekout.netboard.me/mythicalcreatures/?link={k2Q794a2-6bqXECLh-zShFEpeH} 

στο περιβάλλον του ψηφιακού χώρου netboard.me με τίτλο “Mythical Creatures – Create your tale” όπου βρίσκεται 

αναρτημένο όλο το απαραίτητο υλικό του σεναρίου. Όλες οι ομάδες ανοίγουν το αρχείο Mythical  Creatures in 

Ancient Greece (αρχείο Word) όπου πληροφορούνται στη γλώσσα στόχο το όνομα και κάποιες πληροφορίες για 

μυθικά πλάσματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με 

αυθεντικά κείμενα  στη γλώσσα στόχο (από την ιστοσελίδα GreekMythology.com) τα οποία συνδέονται με το 

διδασκόμενο λεξιλόγιο της ενότητας, αποκτούν γνώσεις απαραίτητες για την ολοκλήρωση των παρακάτω 

δραστηριοτήτων και εξασκούνται στην ανάγνωση ενός κειμένου για συνολική κατανόηση (skimming). 

2η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 8’) 

Όλες οι ομάδες ανοίγουν το αρχείο Click the beasts of Greek Mythology  

https://www.sporcle.com/games/bhenderson79/greek-beasts 

και μεταφέρονται στο ψηφιακό περιβάλλον της ιστοσελίδας www.sporcle.com όπου κάθε ομάδα συνεργάζεται για 

να λύσει σωστά το online κουίζ “Can you identify each of these 18 beasts from Greek myth?” χρησιμοποιώντας 

γνώσεις τις οποίες αποκόμισε κατά την προηγούμενη μ-δραστηριότητα. Για την υλοποίηση αυτής της 

δραστηριότητας πρέπει οι μαθητές/τριες να συνεργαστούν, να παράγουν προφορικό λόγο στη γλώσσα στόχο και να 

εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν προγενέστερα. Ως κίνητρο δραστηριοποίησης των 

μαθητών/τριών είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το γεγονός ότι οι σωστές απαντήσεις καταγράφονται καθώς επίσης 

και ο χρόνος, άρα μπορεί να υπάρχει διαγωνισμός ανάμεσα στις ομάδες για το ποια θα βρει τα περισσότερα στον 

καλύτερο δυνατό χρόνο. 

 

3η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 10’) 
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Κάθε ομάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φύλλου εργασίας, επιστρέφει στο αρχείο Mythical  Creatures in Ancient 

Greece (αρχείο Word) και αυτή τη φορά καλείται να επιλέξει δέκα από τα μυθικά πλάσματα τα οποία αναγράφονται, 

να ανοίξει ένα κενό αρχείο Word και να καταγράψει το όνομα και ένα βασικό χαρακτηριστικό του κάθε μυθικού 

πλάσματος που βοηθάει στην αναγνώρισή του (π.χ. Minotaur – body of a man and head of a bull). Ο/Η εκπαιδευτικός 

παρέχει συμβουλές και διευκολύνει τη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες εξασκούνται στη λεπτομερή 

ανάγνωση για εύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών και συμπλήρωση πίνακα αντιστοίχισης (reading for detail).  

4η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 20’) 

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω μ-δραστηριότητας οι ομάδες χρησιμοποιούν λογισμικό για να δημιουργήσουν 

online ασκήσεις αντιστοίχισης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της προηγούμενης μ-δραστηριότητας. Ένα πολύ 

εύχρηστο περιβάλλον για τη δημιουργία online δραστηριοτήτων όπως σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, κουίζ κλπ. είναι η 

ιστοσελίδα educaplay.com όπου συνδέονται οι μαθητές/τριες (έχει προηγηθεί εξοικείωση με τη λειτουργία της 

ιστοσελίδας σε προγενέστερες δραστηριότητες στο μάθημα των Αγγλικών αλλά και της Πληροφορικής). Εκεί κάθε 

ομάδα δημιουργεί τη δική της άσκηση αντιστοίχισης ή σταυρόλεξο όπως για παράδειγμα: 

https://www.educaplay.com/learning-resources/4226841-mythical_creatures.html 

Αυτή η μ-δραστηριότητα βοηθά στην εμπέδωση του σχετικού λεξιλογίου με διασκεδαστικό και πρωτότυπο τρόπο. Οι 

συγκεκριμένες ασκήσεις αναρτώνται στον ψηφιακό πίνακα Mythical Creatures – Create your tale και κάθε ομάδα 

προσπαθεί να λύσει σωστά τις ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις άλλες ομάδες. 

2η και 3η Διδακτική Ώρα (κατά προτίμηση συνεχόμενο δίωρο, 90’) 

1η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 10’) 

Κάθε ομάδα συνδέεται στο περιβάλλον του ψηφιακού χώρου netboard.me με τίτλο “Mythical Creatures – Create 

your tale” και ανοίγει το αρχείο Sinister Creatures Out There to Terrify Children όπου μαθαίνει κάποιες πληροφορίες 

σχετικά με μυθικά πλάσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου τα οποία χρησιμοποιούνται από τους πολιτισμούς 

αυτούς για να ελέγχουν την κακή συμπεριφορά των παιδιών μέσα από τη μυθοπλασία. Αποτελεί μια 

προπαρασκευαστική διαδικασία για το επόμενο στάδιο όπου κάθε ομάδα εντοπίζει στον ψηφιακό πίνακα το αρχείο 

με τον αριθμό της ομάδας (π.χ. Team 1) και το ανοίγει. Εκεί υπάρχουν έξι μυθικά πλάσματα, διαφορετικά για κάθε 

ομάδα, και οι ομάδες καλούνται να διαβάσουν γρήγορα τις πληροφορίες για κάθε πλάσμα και να επιλέξουν αυτό για 

το οποίο θα γράψουν το μύθο τους. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους/τις μαθητές/τριες να εξασκηθούν στη 

γρήγορη ανάγνωση ενός κειμένου για ανίχνευση συγκεκριμένων πληροφοριών που απαιτούνται για μια 
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δραστηριότητα (scanning), να εξασκηθούν στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση προκειμένου να επιτύχουν έναν 

ομαδικό στόχο (επιλογή του πλάσματος για το οποίο θα γράψουν).  

2η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 15’) 

Πριν οι ομάδες ξεκινήσουν τη γραφή του μύθου τους, ενημερώνονται για τις δυνατότητες που τους δίνονται μέσα 

από τη χρήση των Google Docs, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο του σεναρίου. Παρακολουθούν ένα βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=s6V_h43-BIY 

και μαθαίνουν ότι τα Google docs είναι το δωρεάν online Office της Google. Μαθαίνουν ότι είναι μία υπηρεσία που 

παρέχεται online: δηλαδή δε χρειάζεται να κατέβει και να εγκατασταθεί στον υπολογιστή, αλλά χρησιμοποιείται 

απευθείας. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Word), λογιστικά φύλλα (Excel), παρουσιάσεις (Powerpoint), κλπ. 

Το πλεονέκτημα των Google Docs είναι ότι χρησιμοποιούνται δωρεάν και έτσι μπορούν να υπάρχουν αποθηκευμένα 

τα word, excel, powerpoint, κλπ αρχεία μας online, άρα να έχουμε πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε (κι όχι μόνο 

από τον υπολογιστή μας). Όλα αυτά απλά έχοντας έναν δωρεάν λογαριασμό στη Google τον οποίο οι μαθητές/τριες 

έχουν ήδη δημιουργήσει σε προγενέστερο στάδιο. 

Στη συνέχεια με ένα δεύτερο βίντεο σύντομης διάρκειας  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=POIR37Hmydg 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία chat των Google Docs  η οποία τους επιτρέπει να δημιουργούν ομάδες 

online και να επεξεργάζονται έγγραφα ανταλλάσσοντας απόψεις μέσα από το chat, λειτουργία πολύ χρήσιμη για την 

εκτέλεση ομαδικών εργασιών χωρίς την υποχρέωση φυσικής παρουσίας στον ίδιο χώρο. Τώρα οι μαθητές/τριες είναι 

έτοιμοι να αρχίσουν τη συγγραφή του μύθου τους. 

3η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 30’) 

Σε περίπτωση που ο αριθμός υπολογιστών του εργαστηρίου πληροφορικής το επιτρέπει, οι μαθητές/τριες έχουν από 

ένα υπολογιστή, συνδέονται στο λογαριασμό τους Google, δημιουργούν online τις ομάδες τους και ανοίγουν το 

αρχείο Google docs με τίτλο Mythical Creatures – Create your own tale, από το ψηφιακό πίνακα με το υλικό του μ-

σεναρίου. Εκεί βρίσκουν σύντομες οδηγίες για τη συγγραφή του δικού τους μύθου σχετικά με το πλάσμα που 

επέλεξαν στη μ-δραστηριότητα 1. Οι μαθητές/τριες εξασκούνται στην παραγωγή αυθεντικού γραπτού λόγου μέσα 

από μια πρωτότυπη δημιουργία, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, μαθαίνουν να 

συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα. 

4η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 15’) 
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Μόλις η συγγραφή ολοκληρωθεί, κάθε ομάδα κάνει μια σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο συγκεντρώνοντας στη 

γλώσσα στόχο κάποιες επιπλέον πληροφορίες για το πλάσμα που έχουν επιλέξει καθώς και σχετικές φωτογραφίες τις 

οποίες μπορούν να επεξεργαστούν με ένα δωρεάν online λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών όπως το 

http://editor.pho.to/. Με αυτές τις πληροφορίες δημιουργούν ένα σύντομο powerpoint το οποίο θα συνοδεύσει την 

παρουσίαση του μύθου. 

5η μ-δραστηριότητα (διάρκεια 20’) 

Κάθε ομάδα διαβάζει σε όλη την τάξη το μύθο που έγραψε και παρουσιάζει το powerpoint. Ακολουθεί σύντομη 

συζήτηση με σχόλια και παρατηρήσεις από τους μαθητές/τριες καθώς και ανάδειξη του πιο επιτυχημένου μύθου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου οι μαθητές/τριες ένιωσαν πολύ ικανοποιημένοι/ες καθώς αισθάν-θηκαν πως ήταν 

ικανοί/ές να παράγουν  αυθεντικό υλικό στη γλώσσα στόχο μέσα από μία διαδικασία η οποία τους φάνηκε πολύ 

ενδιαφέρουσα, σύγχρονη αλλά και συνάμα πολύ αποδοτική. Με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η ένταξη 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία, η παραγωγή γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, μία συνήθως ανιαρή και δύσκολη 

προσπάθεια, μετατράπηκε σε μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία. Ταυτόχρονα οι μαθητές/τριες 

αισθάνθηκαν περισσότερη αυτοπεποίθηση καθώς είχαν τη στήριξη της ομάδας τους και του/της εκπαιδευτικού σε 

κάθε δυσκολία και έτσι συμμετείχαν ενεργά στην απόκτηση της νέας γνώσης. Τέλος, εκφράστηκαν πολύ θετικά για 

τις δυνατότητες τις οποίες τους έδωσε η χρήση των νέων λογισμικών, τα οποία δήλωσαν πως θα χρησιμοποιήσουν 

και σε άλλα σχολικά μαθήματα.    

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι αρκετά απαιτητικό σέ ότι αφορά το επίπεδο γνώσης των μαθητών/τριών τόσο στη 

γλώσσα στόχο όσο και στη χρήση υπολογιστών. Στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες βρίσκονται σε κατώτερο 

επίπεδο μπορεί να απλοποιηθεί το μ-σενάριο αφαιρώντας τη διαδικασία εκμάθησης των Google Docs και 

αντικατάσταση με χρήση κειμενογράφου Word με τον οποίο οι μαθητές/τριες είναι πιο εξοικειωμένοι. Ταυτόχρονα 

μπορεί να μειωθεί και η έκταση της συγγραφής και να περιοριστεί σε μία παράγραφο. Τέλος, αν ο αριθμός των 

υπολογιστών δεν είναι επαρκής, οι μαθητές/τριες συνεχίζουν να εργάζονται ομαδικά, χρησιμοποιώντας έναν 

υπολογιστή κάθε ομάδα και δεν αξιοποιείται η λειτουργία chat.  
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου αν δημοσιεύονταν όλες οι ιστορίες σε μια ηλεκτρονική εφημερίδα και 

δίνονταν η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να ψηφίσουν διαδικτυακά για την ανάδειξη 

της καλύτερης. Στη συνέχεια η ιστορία η οποία ψηφίστηκε ως καλύτερη θα μπορούσε να εικονογραφηθεί, σε 

συνεργασία με τον/την καθηγητή/τρια των εικαστικών, ή θα μπορούσε επίσης να δημιουργηθεί ένα κόμικ με βάση 

αυτό το μύθο με ένα εργαλείο όπως το ToonDoo. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αποτελέσει βάση για το ανέβασμα 

μιας θεατρικής παράστασης αν το σχολείο έχει θεατρική ομάδα. Μπορεί επίσης να προβληθεί και η ταινία 

κινουμένων σχεδίων Monsters Inc., κατά προτίμηση χωρίς υπότιτλους ώστε οι μαθητές/τριες να εκτεθούν σε 

αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στη γλώσσα στόχο, η οποία έχει θέμα σχετικό με το θέμα του σεναρίου και να 

ακολουθήσει συζήτηση. Τέλος, το σενάριο θα μπορούσε να γίνει διαθεματικό σε συνδυασμό με το μάθημα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας όσον αφορά τις λαϊκές παραδόσεις και τη μυθοπλασία, καθώς και τον τρόπο 

συγγραφής ενός κειμενικού είδους όπως ο μύθος.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Ως προς τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, οι ΤΠΕ αξιοποιούνται: (α) για την αναζήτηση της γνώσης και της 

πληροφορίας, όπως για παράδειγμα το διαδίκτυο και οι βάσεις δεδομένων (β) για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, 

όπως για παράδειγμα πολυμεσικό υλικό και ο διαδραστικός πίνακας, (γ) για την επικοινωνία και τη συνεργασία 

μεταξύ αυτών που εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία, όπως για παράδειγμα το email, και (δ) ως μέσο προσωπικής 

έκφρασης, όπως είναι τα ιστολόγια/blogs. Με βάση τα παραπάνω, η αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας βοηθάει την εκμάθηση του λεξιλογίου, και την εξάσκηση όλων των δεξιοτήτων με φυσικό τρόπο 

(Gitsaki & Taylor, 1999), ενώ η χρησιμοποίησή του για την υλοποίηση ερευνητικών εργασιών (projects) παρέχει 

στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά στοιχεία της γλώσσας, και να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητά τους. Ειδικότερα το YouTube αποτελεί ιδανικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς οι μαθητές/τριες 

έρχονται σε επαφή με αυθεντικό γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, κι έτσι προωθείται η αυθεντική 

επικοινωνία (Mayora, 2009). Προτείνεται λοιπόν η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από τους/τις καθηγητές/τριες ξένων 

γλωσσών και με την ενσωμάτωση τέτοιων σεναρίων στη διδασκαλία τους. 
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STE(A)M…άροντας με Origami [παίζω και μαθαίνω]  

Γαζιώτου Ευαγγελία1 Τάλλου Κωνσταντίνα2 Αναστασίου Έλενα3 Μπακή Ευθαλία4 Λιανού Κυριακή5 
Πουλίζος Χριστόφορος6 Καραλιόλιος Αργύρης7 Τζίνη Ζαχαρούλα8 Μπασίνα Βασιλική9 Τεριζάκη 

Γαρυφαλιά10 
1 Γαζιώτου Ευαγγελία ΠΕ60 

litsagaziotou@gmail.com 
2. Τάλλου Κωνσταντίνα  ΠΕ60 

talntinaki@gmail.com 
3.Αναστασίου Έλενα ΠΕ60 

daystarr29@yahoo.gr 
4. Μπακή Ευθαλία ΠΕ60 

efthbaki@gmail.com 
5. Λιανού Κυριακή ΠΕ70 

kiriakiii@windowslive.com 
6. Πουλίζος Χριστόφορος ΠΕ 70 

forisioa@gmail.com 
7. Καραλιόλιος Αργύριος  ΠΕ70 

karaliolio@sch.gr 
8.Τζίνη Ζαχαρούλα  ΠΕ60 

tziniza@gmail.com 
9. Μπασίνα Βασιλική  ΠΕ70 

vbasina@hotmail.com 
10. Τεριζάκη Γαρυφαλιά ΠΕ60 

gterizaki@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η λέξη Οrigami προέρχεται από τις ιαπωνικές λέξεις ORU (αναδίπλωση), και Kami (χαρτί). Προέρχεται από την 

Ιαπωνία. Βασική αρχή των origami είναι το συμμετρικό δίπλωμα του χαρτιού, για την κατασκευή πολλών θεμάτων 

όπως λουλουδιών, ζώων, κ.α. Ψαλίδι και κόλλα δεν επιτρέπεται (Wu, 2008). Η τέχνη αυτή είναι ιδανική για την 

εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας STE(A)M Εducation. Βοηθά στην ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, στη 

λογική σκέψη, στην εστίαση και στη συγκέντρωση των παιδιών. Ένα μέρος της μαγείας του origami, και αυτό που το 

κάνει τόσο καλό για το μυαλό, είναι η πρόκληση του να πρέπει να μετατρέψει κανείς ένα φύλλο χαρτιού και ένα 

διάγραμμα σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο τριών.Το Οrigami λοιπόν βρίσκει εφαρμογές στη διδασκαλία επιστημών 

(Science), τεχνολογίας (Tech), μηχανικής (Engineering ), τέχνης (Art) και μαθηματικών (Maths). Είναι μια καινοτόμα 

διδακτική και παιδαγωγική δραστηριότητα που εμπεριέχει  όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η εφαρμογή της 
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μεθοδολογίας STE(A)M στη σύγχρονη τάξη. Στο παρόν πρόγραμμα γίνεται μια προσπάθεια εμπλοκής των δύο 

εννοιών, Οrigami και STE(A)M, οι οποίες αλληλοδιαπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και την μετατρέπουν σε 

διεπιστημονική (interdisciplinary) και δια-επιστημονική (transdisciplinary), όπου πέρα από την απλή διαθεματική 

αντίληψη δύο ή περισσότερων εννοιών, υπερβαίνονται τα “όριά” τους για τη δημιουργία νέων ολιστικών εννοιών. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Origami, STEAM, Science, Tech, Engineering 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εισαγωγή προγραμμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και τις επονομαζόμενες «θετικές» επιστήμες έχει αρχίσει να 

κάνει την εμφάνισή της και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης. Η 

σύνδεση της εκπαίδευσης με την παγκόσμια αγορά εργασίας και την παγκόσμια οικονομία επιτάσσει περισσότερο 

από ποτέ τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και στις επιστήμες, με απώτερο πάντα στόχο 

την καινοτομία και την εξέλιξη, δεξιότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα (Ζέρβα, 2017). Από την άλλη πλευρά, από 

εποχής Ομήρου, η «τέχνη» προέρχεται εκ του «τίκτω» και σημαίνει την ευφυΐα και την επιδεξιότητα στην εργασία ή 

επιτηδειότητα στο χέρι. (Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Liddell & Scott).  

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην σελίδα του eΤwinning και συγκεκριμένα στην ενότητα «παιδαγωγικά οφέλη», το 

eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη 

μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν 

επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα στενά όρια της 

τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές 

διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι ακόλουθες : Αυθεντική μάθηση (οι μαθητές έχουν 

μεγαλύτερα κίνητρα όταν συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες). Συνεργασία (τα 

έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή 

εκπαιδευτικού-μαθητή). Ευρωπαϊκή διάσταση. (τα έργα eTwinning από τη φύση τους τονίζουν την ευρωπαϊκή 

διάσταση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες σε 

επαφή και ενισχύοντας την αμοιβαία κατανόηση). Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Το eTwinning προωθεί την χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, διευκολύνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις 

τεχνολογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές καταστάσεις.) και Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη 

(ένα σημαντικό κομμάτι του eTwinning γενικά και των έργων ειδικότερα είναι η συμβολή τους στην μάθηση και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών). Επιπλέον, πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την 
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αποτελεσματικότητα του eTwinning στην παροχή ευκαιριών αυθεντικής μάθησης μέσω προγραμμάτων και 

ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ουαιώνα. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που 

προσφέρει η πλατφόρμα αλλά επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους 

όπως ψηφιακά βίντεο, χρήση LMS ( Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και wikis). Το eTwinning, λοιπόν, "ρίχνει 

μια γέφυρα" προς την Ευρώπη και βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν 

τις προκλήσεις της πραγματικής ζωής. Διαμορφώνει νέες πολιτιστικές νόρμες, πιο ανοιχτές στην αλλαγή, την 

καινοτομία και τη διαφορετικότητα, διαπερνάει σχολεία και το σύνολο της τοπικής κοινότητας, όπως και όλα τα 

κοινωνικά επίπεδα, με τον δυναμισμό ενός δικτύου εκπαιδευτικών που δεν ταξιδεύουν σε φυσικό χώρο για να 

συναντήσουν τους εταίρους τους, αλλά χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να βρίσκονται σε επαφή καθημερινά 

(http://www.etwinning.gr/etwinning/2016-05-13-09-33-44). 

STEAM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Science Technology Engineering Arts & Mathematics) 

Ο όρος STEM εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2001 από τη βιολόγο Judith A. Ramaley. Αποτελεί το ακρωνύμιο από 

τα επιστημονικά πεδία: Science (Φυσικές Επιστήμες), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική) και 

Mathematics (Μαθηματικά) και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη χρήση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Nikolakopoulou et al., 2016).  

Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές που συμμετέχουν στη βιωματική μάθηση, να εμμένουν στην επίλυση προβλημάτων, 

να μαθαίνουν να εργάζονται και να συνεργάζονται μέσα από τη δημιουργική διαδικασία. Τα πέντε τμήματα του 

STEΑM έχουν διδαχθεί ξεχωριστά και τις περισσότερες φορές ανεξάρτητα το ένα από το άλλο εδώ και χρόνια. Με την 

υιοθέτηση της φιλοσοφίας STEΑM, η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά παίζουν 

αναπόσπαστο ρόλο στη συνολική διδασκαλία. (https://www.steamgreece.com). 

Η εκπαίδευση σε περιβάλλον STE(A)M είναι μια διδακτική προσέγγιση, που ενσωματώνει το περιεχόμενο και τις 

δεξιότητες των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Τα κριτήρια των καλών 

πρακτικών που καθορίζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των αντικειμένων 

STE(A)M αποτελούν τα προσδοκώμενα ενός ικανού STE(A)M μαθητή. Αυτά τα κριτήρια είναι: α) η σε βάθος μάθηση 

και ικανότητα εφαρμογής του περιεχομένου των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, και της 

μηχανικής β) η συνδυαστική χρήση του περιεχομένου των STE(Α)M αντικειμένων με σκοπό ο μαθητής να είναι ικανός 

να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις και να επιλύει πολύπλοκα προβλήματα γ) η δυνατότητα ερμηνείας και διαχείρισης 

πληροφοριών σχετικών με τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και των μαθηματικών δ) η ικανότητα 
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στη διεξαγωγή έρευνας ε) η ανάπτυξη ορθών συλλογισμών στ) η συνεργασία μεταξύ ομάδων στο πλαίσιο των STEM 

και ζ) η με στρατηγικό τρόπο εφαρμογή της τεχνολογίας (Σδράλλης, Κολέζα,  

H STEAM Εκπαίδευση χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την έννοια της ολιστικής προσέγγισης της μάθησης μέσα 

από τα γνωστικά αντικείμενα, της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των Μαθηματικών 

(αντί της διδασκαλίας σε ανεξάρτητα γνωστικά αντικείμενα). Με άλλα λόγια, το STEΑM πλαισιώνει τον τρόπο με τον 

οποίο το μυαλό ενός παιδιού μαθαίνει, καθώς εξερευνά τον κόσμο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της 

Υπολογιστικής Σκέψης! Κατανοούμε άλλωστε, όλοι μας ότι σπάνια σε μια εργασία η αντιμετώπιση ενός προβλήματος 

απαιτεί μόνο ένα σύνολο γνώσεων, π.χ. μόνο μαθηματικά ή μόνο φυσική ή μόνο χημεία. Μέσω της εκπαιδευτικής 

προσέγγισης STEΑM οι μαθητές εφαρμόζουν τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, την τέχνη και τα 

μαθηματικά γύρω από την εξεύρεση λύσης. Με απλά λόγια, το STEAM εφαρμόζεται στην πραγματική ζωή. Πολλά 

διδακτικά σενάρια STEAM αφορούν τη δημιουργία μοντέλων κάτω από πραγματικές συνθήκες ώστε οι μαθητές να 

κατανοήσουν τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται καθημερινά στο σχολείο με τις πραγματικές 

έννοιες. Με το STEΑM οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και την κατάλληλη μεταγνώση στον 

πραγματικό κόσμο. Οι θέσεις εργασίας στον πραγματικό κόσμο είναι διεπιστημονικές (interdisciplinary) ή δια-

επιστημονικές (transdisciplinarity). Για το λόγο αυτό οι μαθητές θα πρέπει συνεργάζονται, να ερευνούν και να 

αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις τέτοιου είδους. Το STEΑM περιβάλλει τα τέσσερα στοιχεία εκείνα που 

αναγνωρίζονται ως βασικά στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα: Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Συνεργασία, και 

Επικοινωνία. (http://www.aiecollege.gr/programs/center-innerright-right-2/stem) 

ORIGAMI 

Η αρχαία τέχνη της αναδίπλωσης χαρτιού (χαρτιδιπλωτική/Origami), είναι ιδανική για την εφαρμογή της διδακτικής 

μεθοδολογίας STE(A)M. Είναι μια καινοτόμος διδακτική προσέγγιση που εμπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά που 

απαιτεί η εφαρμογή της μεθοδολογίας STE(A)M στη σύγχρονη τάξη. Τα παιδιά αγαπούν τα origami και γοητεύονται 

με ένα χάρτινο καραβάκι, αεροπλάνο, βάρκα, φάκελο. Το origami υπάρχει παντού γύρω μας και είναι πολύ 

ενδιαφέρον. Η χρήση χαρτοδιπλωτικής στη τάξη συνδέεται με τα μαθηματικά (προσανατολισμός στον χώρο, 

μετασχηματισμούς, οπτικοποίηση κλπ ), την γεωμετρία (τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορα σχήματα), τις 

τέχνες (εικαστικές δραστηριότητες, κατασκευή κοστουμιών/καπέλων κλπ. για θεατρικά) και γενικότερα με όλα τα 

επιστημονικά πεδία. Καλλιεργείται επίσης η φαντασία (τα παιδιά πρέπει συχνά να φανταστούν το επόμενο βήμα της 

κατασκευής) καθώς επίσης και ο προφορικός τους λόγος. Η χαρτοδιπλωτική στην τάξη έχει βαθιά τις ρίζες της στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα. Ήδη από το 1800 ο Froebel (ιδρυτής του νηπιαγωγείου) ενέταξε αυτή τη μορφή τέχνης στο 

πρόγραμμά του ως ένα μέσο που προωθεί τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών και την κατανόηση βασικής γεωμετρίας. 
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Ο Froebel, και οι συνεχιστές του έργου του, είχαν αναγνωρίσει τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά οφέλη που μπορεί 

να έχουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το δίπλωμα του χαρτιού στα παιδιά, ακόμα και από την προσχολική 

ηλικία (Froebel, 1897). Αντίστοιχα, η Μ. Montessori και ο Steiner ανέπτυξαν και αυτοί παιδαγωγικά συστήματα, 

δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ενός πλουσίου σε ερεθίσματα περιβάλλοντος με πληθώρα υλικών, τα οποία τα 

παιδιά μπορούσαν ελεύθερα να εξερευνήσουν, ώστε να οδηγηθούν στην πληρέστερη αντίληψη του κόσμου. Ο 

Steiner και για την ηλικία που τα παιδιά παρακολουθούν το δημοτικό, έδινε ιδιαίτερη σημασία στην καλλιτεχνική 

έκφραση και δημιουργία καθώς και στις κατασκευές. (Μπινιέτογλου, 2012) 

Ο Gardner, εμπνευστής της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη δεν είναι μία αλλά 

χωρίζεται σε 9 τομείς, οι οποίοι έχουν διαφορετική θέση στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτά τα 9 είδη νοημοσύνης 

είναι εξίσου σημαντικά, αλλά όχι αναπτυγμένα στον ίδιο βαθμό σε κάθε άτομο.  Όπως εξηγεί και ο ίδιος, σημαντικό 

είναι να κατανοήσουμε το πνευματικό προφίλ του κάθε παιδιού και αναλόγως να το διδάξουμε. H χρήση origami στο 

μάθημα των μαθηματικών μπορεί να ενεργοποιήσει πολλούς διαφορετικούς τομείς της νοημοσύνης των παιδιών: τη 

γλωσσική, εφόσον εμπλέκονται γραπτές οδηγίες, τη λογικομαθηματική εφόσον οι κατασκευές συνδέονται με τα 

μαθηματικά, την κιναισθητική μιας και απαιτείται κίνηση για την κατασκευή αλλά και τη διαπροσωπική όταν τα 

παιδιά δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά. (Gardner, 1983) 

Άλλοι θεωρητικοί της εκπαίδευσης των οποίων το έργο μπορεί να στηρίξει σε θεωρητικό επίπεδο τη χρήση της 

χαρτοδιπλωτικής στην τάξη είναι οι εποικοδομηστές (κονστρουκτιβιστές). Αυτοί αντιλαμβάνονται την μάθηση ως 

ενεργό διαδικασία, στην οποία οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση προσπαθώντας να κατανοήσουν τον 

κόσμο που τους περιβάλλει. Έτσι, συνθέτουν νοητικά πρότυπα ή σχήματα, μέσω των οποίων κατανοούν τις εμπειρίες 

τους. Αυτά τα νοητικά πρότυπα κατασκευάζονται με βάση την προγενέστερη γνώση, τις νοητικές δομές και τις 

υπάρχουσες πεποιθήσεις τους. Η θεωρία του Vygotsky για τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης είναι επίσης σχετική, 

αφού σύμφωνα με αυτή οι μαθητές χτίζουν τη γνώση δουλεύοντας σε ομάδες, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και 

υποστηρίζοντας ο ένας τη μάθηση του άλλου, έχοντας την καθοδήγηση κάποιου ενήλικα, όταν αυτό χρειάζεται και 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία. (Vygotsky 1978, Μπινιέτογλου, 2012) 

Η χρήση χαρτοδιπλωτικής στην τάξη μπορεί να υποστηριχτεί και με την κατασκευαστική θεωρία μάθησης 

(constructionism), η οποία αναδύθηκε τη δεκαετία του 1980 μέσω της δουλειάς του Saymour Papert. Αποτελεί 

εξέλιξη της κονστρουκτιβιστής θεωρίας του Jean Piaget, σύμφωνα με την οποία η γνώση δε μεταφέρεται απλώς αλλά 

δομείται ενεργά στο νου του μαθητή. Ως εξέλιξη αυτής της ιδέας λοιπόν, η κατασκευαστική θεωρία μάθησης 

υποστηρίζει ότι οι μαθητές τείνουν ιδιαιτέρα να παράγουν νέες ιδέες όταν είναι απασχολημένοι ενεργά με την 
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κατασκευή κάποιου αντικείμενου, το όποιο μπορούν να μελετήσουν και να μοιραστούν με άλλους (Μπινιέτογλου, 

2012). 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι στόχοι που καλούνταν να επιτύχουν οι μαθητές μέσα από την υλοποίηση του e-Twinning προγράμματος ήταν: 

• Να επιλύουν προβλήματα και να αναπτύσσουν την μαθηματική τους σκέψη. 

• Να μελετήσουν ζώα και φυτά του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Να προσεγγίσουν εθνικές γιορτές και παγκόσμιες ημέρες. 

• Να δημιουργήσουν κατασκευές με την τεχνική origami. 

• Να εξοικειωθούν με συνεργατικά και άλλα διαδικτυακά εργαλεία. 

• Να εμπλακούν σε μαθηματικές δραστηριότητες και ρομποτικές δράσεις, που προάγουν τον αλγοριθμικό 

τρόπο σκέψης τους. 

• Να προγραμματίζουν το επιδαπέδιο ρομπότ Beebot και να εισαχθούν στις βασικές αρχές του κώδικα 

και του προγραμματισμού. 

• Να αναπτύσσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο μέσα από συνεργατικές γλωσσικές δράσεις. 

• Να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν για την επίτευξη κοινών δράσεων. 

• Να επικοινωνούν μέσα από την πλατφόρμα twinspace και των διαδικτυακών συναντήσεων. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι το problem solving και τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα 

εξερεύνησαν, προβληματίστηκαν και ζήτησαν λύσεις στο πως μπορούν να κατασκευάσουν τα origami που ορίζονταν 

για τον κάθε μήνα και την θεματική που επιλέγονταν από την ομάδα. 

Από την αρχή τα παιδιά πειραματίστηκαν με τις κατασκευές, όσον αφορά το πώς ένα χαρτί παίρνει την ανάλογη 

μορφή,  έμαθαν έννοιες μαθηματικών , μετρώντας πλευρές, και γωνίες, και προβληματίστηκαν ως προς την χρήση 

τους, εισάγοντας τα σιγά σιγά στις Τεχνολογίες και την Επιστήμη των Μηχανικών, που αποτελούν για τον άνθρωπο 

τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.  

Άλλωστε ο όρος «εκπαίδευση steam”, όπως και τα origami περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλα τα 

επίπεδα μάθησης και τομείς,: Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών. 
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Τον πρώτο μήνα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη γνωριμίας των παιδιών και η παρουσίαση των σχολείων. 

Ακολούθως με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και μαθητριών όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, 

καθορίστηκε η πορεία εργασίας. Όλα τα υπό μελέτη θέματα, περιλαμβάνονταν στο αναλυτικό πρόγραμμα των 

σχολείων και στη διδακτέα ύλη και το πρόγραμμα αξιοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων του αναλυτικού 

προγράμματος. 

Κάθε συνεργαζόμενο σχολείο πρότεινε ένα origami, το οποίο δουλεύονταν από όλα τα σχολεία και στην συνέχεια 

παρουσιάζονταν τα αποτελέσματα. 

Για αποφασίστηκε να κατασκευαστεί μια αφίσα με θέμα πάντα το origami από το κάθε σχολείο και  στήθηκε 

online  ψηφοφορία για την αφίσα που θα επιλέγει ως λογότυπο του έργου.    

Συνεχίσαμε με την δημιουργία/ κατασκευή των επετειακών origami, για την 28η Οκτώβρη, με κάρτες στέλνοντας 

ευχές για τα Χριστούγεννα, με χαρταετούς την Καθαρά Δευτέρα, με Πασχαλινές κάρτες την άνοιξη και εποχιακά 

origami. 

Μέσα από το κάθε origami εξετάστηκαν ιστορικά γεγονότα, στάλθηκαν μηνύματα και ευχές. 

Επίσης τα παιδιά προβληματίστηκαν για την διάσταση ste(a)m μιας βαρκούλας origami, σε τρεις τομείς: τις φυσικές 

επιστήμες, τα μαθηματικά, τη ρομποτική. Σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία ενεπλάκησαν και οι γονείς και στο 

τέλος παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και στους γονείς και σε όλη την εκπαιδευτική ομάδα. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα δημιουργήσαμε συνεργατική μακέτα χειμωνιάτικου τοπίου. Με αποτελέσματα 

έρευνας στοιχείου μακέτας και πολλές δράσεις πάνω στο αντικείμενο μελέτες. 

Την άνοιξη μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων ασχολήθηκαν με τα λουλούδια μέσα από πειραματικές 

διαδικασίες, μαθηματικές ασκήσεις και ρομποτικές δράσεις. Τα origami λουλούδια είχαν εξέχουσα θέση και 

δημιουργήθηκε κι ένα συνεργατικό περιοδικό. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: 

α) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

β) Αξιολόγηση των μαθητών 

Γ) Αξιολόγηση των γονέων 

Όλα τα προϊόντα και τα αποτελέσματα μελετών και παρατήρησης εντάχθηκαν σε μια ιστοσελίδα, διαμορφωμένη για 

τις ανάγκες του προγράμματος, γίνοντας έτσι η διάχυση των δράσεων μας. 
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Μέσα από την κάθε επαφή τους με τα origami η διδασκαλία των μαθηματικών και των Φυσικών επιστημών έγινε μια 

ενδιαφέρουσα και πιο εύκολη σε αυτά, μαθαίνοντας παράλληλα πως τα origami βρίσκονται γύρω μας στην 

καθημερινότητα μας. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Αφού ορίστηκαν οι στόχοι αλλά και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προχωρήσαμε στην υλοποίηση του 

προγράμματος. Αρχικά έγινε η γνωριμία των μαθητών και επιδιώχθηκε η συχνή επικοινωνία μεταξύ τους μέσω 

τηλεδιασκέψεων και παρουσιάσεων. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαν και αλληλοεπιδρούσαν με κάθε 

δυνατό τρόπο (τηλεδιασκέψεις, ημερολόγιο, forum, με έγγραφα Google drive, κλειστή ομάδα facebook σε ομάδα 

messenger, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πίνακες padlet,τηλέφωνο). Επίσης έγινε πλήρης ενημέρωση των γονέων για το 

πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί και αναφέρθηκαν οι στόχοι και τα οφέλη που θα αποκομίσει η εκπαιδευτική 

κοινότητα του κάθε σχολείου. 

Πρώτη δράση επιλέχθηκε να είναι η δημιουργία λογότυπου και αφίσας του έργου και ακολούθησε η ψηφοφορία των 

παιδιών για τα έργα. 

Η συμμετοχή όλων στην codeweek με κοινή δράση κρίθηκε απαραίτητη. Μαθητές και εκπαιδευτικοί στην 

τηλεδιάσκεψη παρουσίασαν με τον τρόπο που αυτοί επέλεξαν κάποιον κώδικα. π.χ. beboot 

Καθόλη τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν STEAM δράσεις με επετειακά origami και οι παρουσιάσεις στα 

υπόλοιπα μέλη όπως: 

• Η δημιουργία μιας χάρτινης βάρκας – origami που συνδέθηκε με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και η 

εξήγηση του τρόπου λειτουργίας των καραβιών μέσω Φυσικής, Μαθηματικών και Ρομποτικής. Όλα τα 

αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε τηλεδιάσκεψη και αναρτήθηκαν σε online tool. Επιπλέον οι μαθητές 

μαζί με τους γονείς τους κατασκεύασαν βαρκούλες με απλά υλικά τα οποία παρουσιάστηκαν στα υπόλοιπα 

μέλη. 

• Το χειμωνιάτικο τοπίο-μακέτα που δημιουργήθηκε: Τα συνεργαζόμενα σχολεία επέλεξαν ένα αντικείμενο το 

επεξεργάστηκαν μέσα από την οπτική STEAM, δημιούργησαν βίντεο ή κολάζ φωτογραφιών, το 

παρουσίασαν στα συνεργαζόμενα σχολεία και κάθε εταίρος αξιοποίησε τις πληροφορίες αυτές για την 

κατασκευή της δικής του μακέτας.       

• Στην κατηγορία εποχιακά origami και στην ενότητα «Απόκριες» κάθε σχολείο δημιούργησε τον δικό του 

οrigami χαρταετό κι όλοι μαζί οι χαρταετοί πέταξαν στον ίδιο ουρανό-διαδραστικό τοίχο, 
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• Σε google docs form τα συνεργαζόμενα σχολεία έγραψαν τα δικά τους μηνύματα  για την παγκόσμια ημέρα 

παιδικού βιβλίου, κι όλα μαζί έγιναν βιβλιαράκι Origami για όλα τα παιδιά του έργου. 

• Ανοιξιάτικο συνεργατικό περιοδικό: οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων ασχολήθηκαν με τα 

λουλούδια μέσα από πειραματικές διαδικασίες, μαθηματικές ασκήσεις και ρομποτικές δράσεις και τα 

αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν όλα σε ένα περιοδικό στο canva. 

Συνεργατικά έγινε και η αξιολόγηση του έργου από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και στην τελική 

τηλεδιάσκεψη έγιναν οι αποχαιρετισμοί όλων και δόθηκαν οι ευχές για καλό Καλοκαίρι. 

Όλα τα προϊόντα της συνεργασίας αναρτήθηκαν στο twinspace, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε προσωπικά blog 

και ιστοσελίδες αλλά και στις ιστοσελίδες όλων των σχολείων.   

Τέλος σε padlet γράφτηκαν τα μηνύματα αξιολόγησης τα οποία διαβάστηκαν από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Ακόμη ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και του παραγόμενου υλικού σε κάθε σχολείου για να το γνωρίσουν και 

οι άλλοι εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων καθώς και γονείς.   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΟΦΕΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το έργο ενθάρρυνε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Ελλάδας και της Ευρώπης να 

επικοινωνήσουν μέσω των νέων τεχνολογιών, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν, αποκτώντας εκπαιδευτικές 

εμπειρίες. Μέσω των δραστηριοτήτων τα νήπια ανέπτυξαν δεξιότητες αλληλεπίδρασης και συνεργασίας και 

δεσμεύτηκαν σε έναν κοινό στόχο. Αξιοποίησαν τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον καθ 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ανυπομονούσαν να προχωρήσουν τις κοινές δραστηριότητες. Παράλληλα 

υπήρξε ενδιαφέρον από τους γονείς που βοήθησαν σε ότι τους ζητήθηκε (αναζήτηση πληροφοριών, συμμετοχή σε 

δράσεις κ.λ.π.). Οι δράσεις του προγράμματος ήταν οργανωμένες κάθε φορά με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό 

τόσο για τους μικρούς μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από το πρόγραμμα ανέπτυξαν την κριτική 

σκέψη, έμαθαν να επιλύουν προβλήματα, να αποδέχονται το λάθος και να το αξιοποιούν μαθαίνοντας μέσα απ’ 

αυτό, να συνεργάζονται, να οργανώνουν την εξέλιξη μιας ομαδικής δραστηριότητας και να παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους στα υπόλοιπα σχολεία. Ανέπτυξαν συντονισμό των χεριών των ματιών, μνήμη, 

λεπτές κινητικές δεξιότητες, πνευματική συγκέντρωση και προσοχή. Έκανε τα παιδιά πιο δημιουργικά, εφευρετικά 

και εποικοδομητικά. Μέσα από  αυτόν τον τύπο τέχνης, τα παιδιά συνεχώς ελάμβαναν  μια μεγάλη αισθητική 

ευχαρίστηση, ειδικά όταν το αποτέλεσμα υπερέβαινε τις προσδοκίες τους. Αυξήθηκε η αυτοεκτίμηση των παιδιών 

και η διάθεση για δημιουργία. 
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Κρίνουμε λοιπόν ότι οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί επωφεληθήκαμε από τη 

συνεργασία και τη γνωριμία με τον τρόπο δουλειάς των συναδέλφων από τα συνεργαζόμενα σχολεία, 

αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις πρακτικές και προωθώντας έτσι και την προσωπική και επαγγελματική τους 

ανάπτυξη. Το έργο αξιολογήθηκε πολύ θετικά από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά λάτρεψαν το 

Origami. Ενθουσιάστηκαν με το γεγονός ότι ένα τετράγωνο χαρτιού μπορεί να μετατραπεί σε τόσα πράγματα χωρίς 

ψαλίδι χωρίς κόλλα. Ήταν μια θετική εμπειρία μάθησης, μια μορφή επικοινωνίας χωρίς γλώσσα και μια ευκαιρία για 

διασκέδαση. 

Το Origami είναι συναρπαστικό !!!! 
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Clilling & Cultural Heritage 

Βαρβάρα Ζαντραβέλη 1  

1Εκπ/κόςΑγγλικής Δ/θμιας Εκ/σης ΠΕ06- Διευθύντρια 4ου Γυμνασίου Πρέβεζας, eTwinning Ambassandor  

barbarazadraveli@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία εστιάζει σε 2 έργα eTwinning, τα οποία υλοποιήθηκαν στο μάθημα  της Αγγλικής γλώσσας Γ’ 

Γυμνασίου, σε συνάρτηση με το μάθημα της ιστορίας .Στο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας με άλλα σχολεία στόχος 

των έργων ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές μας σε θέματα της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω 

της μελέτης της ευρωπαϊκής ιστορίας με ελκυστικό τρόπο. Η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός της 

υλοποίησης των έργων καθώς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των ιστορικών γεγονότων υλοποιήθηκε μέσω αυτής. 

Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο CLIL (Content Language Integrated Learning).Τα έργα αυτά αποσκοπούσαν στη 

δημιουργία ισχυρών διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ομάδων των εταιρικών σχολείων. Τα θέματα επιλέγηκαν 

επίσης  με κριτήριο την κινητοποίηση τους σε μια διαδικτυακή μαθησιακή διαδικασία που τους έδωσε την 

δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες πολύπλευρης σκέψης και να βελτιώσουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες μέσω των ΤΠΕ. Μετά την ολοκλήρωση των έργων πραγματοποιήθηκαν  δραστηριότητες διάχυσης και 

αποτίμησης.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: etwinning, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία , Αγγλική γλώσσα, μέθοδος CLIL 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βασική ιδέα για τη θεματική επιλογή ήταν η εξοικείωση με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα μέσω της διδασκαλίας 

της Αγγλικής γλώσσας δια της  μεθόδου «Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας» (Content and 

Language Integrated Learning) ή (CLIL). Ο όρος CLIL αναφέρεται για πρώτη φορά το 1995 σε ψήφισμα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (95/C207/01) και η μέθοδος ενσωματώνεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ως μία 

καινοτομία για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και την αποτελεσματική προώθηση της πολυγλωσσίας. Το 2005, 

το Συμβούλιο της Ευρώπης (COM(2005)0596) αναγνωρίζει την αναγκαιότητα επέκτασής της σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

και εισαγωγής της στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παραμερίζοντας τα παραδοσιακά προγράμματα 

διδασκαλίας, τα οποία δεν φαίνονται να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η μέθοδος CLIL 
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είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος διπλής εστίασης (dual-focused teaching) καθώς, μια γλώσσα-στόχος διαφορετική της 

μητρικής, χρησιμοποιείται τόσο για την εκμάθηση του περιεχομένου μιας θεματικής ενότητας (π.χ. Μουσική, Ιστορία, 

γεωγραφία) όσο και για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου (Marsh, Maljers & Hartiala, 2001).To eTwinning είναι το 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασχολικών συμπράξεων το οποίο αποτελεί κατάλληλο πεδίο για την εφαρμογή της 

μεθόδου CLIL κατά την υλοποίηση έργων. Το eTwinning ως κοινότητα  εκπαιδευτικών αποσκοπεί μέσω της σύνδεσής 

τους στην πλατφόρμα να επιλύσουν προβλήματα, να μοιραστούν ιδέες, να θέσουν πρότυπα και όρους συνεργασίας, 

να δημιουργήσουν και να χειριστούν εργαλεία παραγωγής υλικού και να αναπτύξουν σχέσεις με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, αλλά και να προωθήσουν σε παρόμοιες σχέσεις και τους μαθητές τους 

(Crawley, et all, 2009).Οι κοινωνικές δεξιότητες αφορούν την ικανότητα να μοιράζονται γνώσεις και να χτίζουν 

σχέσεις μέσω μιας συνεργατικής μάθησης (Elster, 2010, όπ. αναφ. στο Μελίδου, 2013). Η διαδικτυακή πλατφόρμα 

του twinspace χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση των 2 έργων, που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στο πλαίσιο 

συνεργασίας με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία. Κάποιες από τις δραστηριότητες των 2 έργων θα αναδειχθεί πώς έγιναν 

πράξη στο συνεργατικό περιβάλλον του twinspace δια της μεθόδου CLIL. 

ΤΑΕΡΓΑ 

Το έργο European castles-Step back into History 
Το πρώτο etwinning έργο (https://live.etwinning.net/projects/project/152168) που παρουσιάζεται στο παρόν κείμενο 

ξεκίνησε μέσα από εξεύρεση των εταιρικών σχολείων μέσα από την πλατφόρμα και από προηγούμενες συνεργασίες 

eTwinning έργων. Τα συνεργαζόμενα σχολεία ήταν από Ελλάδα- Ιταλία- Ρουμανία-Ουγγαρία. Είχε  στόχο να 

κινητροδοτήσει τους μαθητές σχολείων που το οικιστικό τους περιβάλλον είχε σχέση με ιστορία κάστρων να 

προσεγγίσουν  την ευρωπαϊκή ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά με έναν ελκυστικό τρόπο. Η έρευνα για την 

ιστορία των κάστρων έγινε στην αγγλική γλώσσα με στόχο τη μελέτη περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου της 

Ιστορίας.  

Οι επιμέρους στόχοι του έργου ήταν μελετώντας οι μαθητές την ιστορία του κάστρου να εξοικειωθούν με τα ιστορικά 

θέματα στην περιοχή τους, να βρουν συνδέσεις με την Ευρώπη και την κοινή μας ευρωπαϊκή ιστορία μελετώντας την 

ιστορία των κάστρων, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες μέσω της 

χρήσης των Νέων Τεχνολογιών και του διαδικτύου και να εξασκήσουν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στο 

προφορικό και γραπτό λόγο. 
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Ως τελικά προϊόντα των δραστηριοτήτων δημιουργήθηκαν: α) ηλεκτρονικό κοινό συνεργατικό βιβλίο με την ιστορία 

των κάστρων και β) συνεργατικές ιστορίες, δημιουργική γραφή στην αγγλική γλώσσα, εμπνευσμένες από την 

πραγματική ιστορία των κάστρων που μελέτησαν. Η παρούσα εργασία θα εστιάσει στη δραστηριότητα της 

δημιουργίας του ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Το έργο Herit@geMatters 
Το δεύτερο eTwinning έργο (https://twinspace.etwinning.net/50844/home) που παρουσιάζεται στην παρούσα 

εργασία αφορά τη συνεργασία 7 σχολείων από την Ελλάδα, την  Πορτογαλία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη  

Γερμανία την Μολδαβία. Ιδρυτές του έργου ήταν το 4ο Γυμνάσιο Πρέβεζας ( Ελλάδα) και το Agrupamento de 

EscolasDr. Manuel Gomes de Almeida, Espinho (Πορτογαλία). Η βασική ιδέα αυτού του έργου ήταν να 

δημιουργηθούν ισχυρές διαπολιτισμικές σχέσεις μεταξύ των εταίρων και να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της Κοινής 

μας Κληρονομιάς και η σημασία των Ευρωπαϊκών Ανθρωπίνων Αξιών, ενώ παράλληλα να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 

των μαθητών να μιλούν για τον εαυτό τους και ενάντια στην αδικία. Σκοπός του ήταν να συμβάλει στη διαμόρφωση 

καλύτερων ευρωπαίων πολιτών με ευρύτερη κατανόηση βασικών αξιών, όπως η ισότητα, ο σεβασμός, η 

ανεκτικότητα, η ποικιλομορφία, μεταξύ άλλων. Όλοι συμφωνήσαμε ότι το μεγαλύτερο καθήκον μας ως καθηγητών 

δεν είναι μόνο να διδάξουμε τους μαθητές μας, αλλά να τους βοηθήσουμε να γίνουν καλύτεροι. Το πρόγραμμα τους 

παρείχε επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία να βελτιώσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες, να χρησιμοποιήσουν τη 

φαντασία τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους προφορικά και γραπτά στην αγγλική γλώσσας, να μάθουν για την 

ευρωπαϊκή κληρονομιά, να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, να σεβαστούν το 

παρελθόν τους και την ιστορία τους. 

Τα τελικά προϊόντα του έργου ήταν: α) European Values Collaborative Calendar, συνεργατικό εορταστικό ημερολόγιο 

βασισμένο στη θεματική των ανθρώπινων αξιών, β) Human Rights Collaborative Panel, συνεργατικός πίνακας με 

επίκεντρο το χάρτη των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γ) διασκευή του  έργου ‘Το ημερολόγιο της Άννας 

Φρανκ’. Οι μαθητές όλων των σχολείων απάντησαν στις σκέψεις της Άννας ως Κίττυ, το φανταστικό πρόσωπο που η 

Άννα επινόησε να ακούει τις σκέψεις της. Το κείμενο του χιλιο-διαβασμένου βιβλίου αποτέλεσε κοινό κείμενο 

μελέτης και συνδιαλλαγής μεταξύ τους, ώστε να παράγουν τελικά το δικό τους, να το  σκηνοθετήσουν και να 

υποδυθούν τους ρόλους με επιτυχία, δ) συνεργατικό περιοδικό “Our Heroes”, έρευνα στην τοπική ή εθνική ιστορία 

για την παρουσίαση ανθρώπων που διακρίθηκαν για τη δράση τους υπερασπιζόμενοι ανθρώπινα δικαιώματα σε 

διάδραση με τη χωροχρονική εξέλιξη ιστορικών γεγονότων και ε) δημιουργία συνεργατικής ιστοσελίδας για την 

ανταλλαγή πολιτισμικών δρώμενων από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες .Η εργασία θα εστιάσει στη δραστηριότητα 

(δ) του έργου για τη δημιουργία συνεργατικού περιοδικού δια της μεθόδου CLIL. 
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H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ CLIL ΣΤA ΕΡΓΑ EUROPEAN “CASTLES-STEP BACK INTO 
HISTORY”- “HERIT@GE MATTERS”  

Από τη Θεωρία στην πράξη  
Οι Ιωάννου Γεωργίου και Παύλου (2011) αναφέρουν ότι η μέθοδος CLIL έχει τρία κύρια χαρακτηριστικά: α) Η 

εκμάθηση μιας επιπλέον γλώσσας (AL) είναι ενσωματωμένη σε θέματα περιεχομένου, όπως η επιστήμη, η ιστορία ή 

η γεωγραφία. Οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα-στόχο, μέσω της οποίας το περιεχόμενο απλοποιείται. β) Η μέθοδος 

CLIL έχει τις ρίζες της σε διάφορα κοινωνικό-γλωσσικά και πολιτικά πλαίσια και σχετίζεται με οποιαδήποτε γλώσσα, 

ηλικία και μορφωτικό επίπεδο από την προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια στην επαγγελματική 

εκπαίδευση. Με αυτή την έννοια, το CLIL ανταποκρίνεται στην πρόταση του προγράμματος της Διά Βίου Μάθησης 

της ΕΕ για όλους τους πολίτες, όπου η πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα θεωρείται ότι προάγει την 

ενσωμάτωση, την κατανόηση και την κινητικότητα μεταξύ των Ευρωπαίων και γ) Η μέθοδος CLIL είναι μια 

προσέγγιση που περιλαμβάνει την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών, γνωστικών, γλωσσικών, ακαδημαϊκών 

και άλλων δεξιοτήτων μάθησης, οι οποίες με τη σειρά τους διευκολύνουν τα επιτεύγματα τόσο στο περιεχόμενο όσο 

και στη γλώσσα. (πρβλ Mehistoetal 2008: 11-12).Τα βασικά χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης μεθόδου  CLIL όπως 

συνοψίζονται σύμφωνα με τους Coyle, Holmes και King (2009) υποδεικνύουν ότι περιλαμβάνει μάθηση με πολυ-

παραγοντικούς διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους και εμπειρίες. Αυτό οδηγεί προς μια σύνθεση καλής Πρακτικής 

με βάση το κατάλληλο περιεχόμενο (με νόημα, νέο, σχετικό) καθώς και ενσωμάτωση της διαπολιτισμικής 

κατανόησης, της υποστηριζόμενης και προσωποποιημένης γνώσης και της γνώσης που υποστηρίζεται από το 

περιεχόμενο και τη γλώσσα και τις αντίστοιχες διεργασίες της σκέψης. Όταν οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ένα 

μάθημα CLIL, υπάρχουν πέντε πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη τους - Περιεχόμενο, Επικοινωνία, Ικανότητες, 

Κοινότητα και Γνωστικές Ικανότητες. 
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Σχήμα 1: Δομική αναπαράσταση της μεθόδου CLIL 

EUROPEAN CASTLES-STEP BACK INTO HISTORY: Η παραπάνω μεθοδολογία υιοθετήθηκε στο σχεδιασμό των 

μαθημάτων της Αγγλικής γλώσσας και της τοπικής Ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία : 

• Περιεχόμενο -Μελέτη ορολογίας των κάστρων της κάθε περιοχής: Οι μαθητές αξιοποιώντας διαδικτυακές 

και βιβλιογραφικές πηγές και εργαζόμενοι σε ομάδες εξοικειώθηκαν με το περιεχόμενο και δημιούργησαν 

τις δικές τους σχετικές παρουσιάσεις. Οι πληροφορίες ενισχύθηκαν με μελέτες πεδίου εκεί όπου οι 

συνθήκες το επέτρεψαν – τα κάστρα ήταν εντός του ιστού της πόλης- και με συναντήσεις, συνεντεύξεις με 

ειδικούς. 

• Επικοινωνία επιτεύχθηκε μέσω του φόρουμ και της πλατφόρμας του twinspaceμε τους συμμετέχοντες 

μαθητές για την προβολή των ευρεθέντων στοιχείων που όλοι κλήθηκαν να μελετήσουν ενδελεχώς. 

Ικανότητες στη χρήση της αγγλικής γλώσσας αναπτύχθηκαν μέσω της δημιουργίας σχετικών κειμένων για 

την ιστορία των κάστρων, τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών για την παρουσίαση τους και τη ανταλλαγή 

απόψεων στο Φόρουμ.  

• Οι γνωστικές ικανότητες αναπτύχθηκαν και παγιώθηκαν μέσω της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης –

αναζήτηση πληροφορίας, επιλογή, σταχυολόγηση, σύνθεση τελική δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Ολόκληρη η διαδικασία βασίστηκε στη μεθοδολογία του PBL (Project Based Learning ) βάσει της οποίας οι 

μαθητές εμπλέκονται στην επίλυση προβλημάτων πραγματικού χρόνου, ώστε να προκληθεί το ενδιαφέρον 

για εποικοδομητική σκέψη πάνω σ’ αυτά. Μέσα από τη δημιουργική εμπλοκή που η διαδικασία προβλέπει, 

οι μαθητές αποκτούν και εφαρμόζουν νέα γνώση. Η μεθοδολογία αυτή ενισχύει την αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση (self-directed learning) (Prince&Felder, 2006) μέσα από την από την επίλυση αυθεντικών 
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προβλημάτων (problem-centered) σε αυθεντικά πλαίσια (Mills&Treagust, 2003), προσφέροντας 

δραστηριότητες που περιέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις της γνώσης και δίνοντας έμφαση στην 

διαχείριση του χρόνου (Thomas, 2000). Επίσης το PBL συνδυάζει γνώσεις με πράξη .Οι μαθητές λύνουν 

προβλήματα ή απαντούν ερωτήματα και παράγουν τα δικά τους τελικά προϊόντα. Χρησιμοποιούν 

δημιουργικά υψηλής ποιότητας συνεργατικά εργαλεία για αυτό το σκοπό (Markham, 2011). 

• Το πλαίσιο που ευνόησε να αναπτυχθούν τα παραπάνω ήταν η συνεργασία στην κοινότητα, την πλατφόρμα 

του eTwinning, όπου έπρεπε να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν για την παραγωγή των τελικών 

προϊόντων. Εκεί η μάθηση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ξένης γλώσσας απέκτησε πραγματικό 

επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Οι επιμέρους δραστηριότητες που εκπονήθηκαν για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλίου ήταν οι ακόλουθες: 

• Αναζήτηση πληροφοριών και προετοιμασία παρουσιάσεων για τα κάστρα τους που μοιράστηκαν με κοινά 

έγγραφα Google. 

• Επισκέψεις μελέτης στο πεδίο, συνεντεύξεις και παρακολούθηση διαλέξεων από ειδικούς αρχαιολόγους 

• Μελέτη των στοιχείων, δημιουργία παρουσιάσεων στην αγγλική γλώσσα, μελέτη των σχετικών κειμένων για 

κάστρων των εταίρων, δημιουργία ερωτήσεων όχι μόνο για το κάστρο τους αλλά για το κάστρο ενός άλλου 

συνεργάτη και έλεγχος γνώσεων μέσω ενός online κουίζ (kahoot) 

• Δημιουργία κοινής παρουσίασης με όλα τα κάστρα ( αγγλική γλώσσα) 

• Δημιουργία κοινού ηλεκτρονικού βιβλίου ( αγγλική γλώσσα)  

• Ενημέρωση γονέων και τοπικής κοινωνίας με δημόσιες εξορμήσεις στα κάστρα και ξεναγήσεις από τους 

ίδιους τους μαθητές ( τοπική ιστορία, αναμεταδότες των γνώσεων που αποκτήθηκαν) 

Επιβραβεύσεις: Εθνικές και Ευρωπαϊκές ετικέτες Ποιότητας 

HERIT@GE MATTERS: Παρόμοια προσέγγιση ακολουθήθηκε και στο έργο αυτό με το σχεδιασμό μαθημάτων στα 

αγγλικά στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος για την τοπική ιστορία. Η δραστηριότητα αφορούσε την εύρεση 

και περιγραφή μιας προσωπικότητας που προσέφερε σημαντικό έργο για την προάσπιση αξιών και δικαιωμάτων σε 

κάθε τοπική ή εθνική κοινωνία των συμμετεχόντων σχολείων ή χωρών αντίστοιχα. To τελικό προϊόν ήταν η 

δημιουργία κοινού συνεργατικού περιοδικού με τίτλο : ‘OurHeroes’. Ο στόχος διττός : ανάπτυξη των κοινωνικών, 

πολιτιστικών, γνωστικών, γλωσσικών, ακαδημαϊκών και άλλων δεξιοτήτων μάθησης τόσο στο περιεχόμενο της 

τοπικής Ιστορίας όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Η διαδικασία περιελάμβανε: 
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• Περιεχόμενο: Αναζήτηση πληροφοριών για προσωπικότητες με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

στόχο( προσφορά σε αξίες και δημοκρατικά ιδεώδη).Έγινε βιβλιογραφική μελέτη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 

και τα Αρχεία του κράτους στην πόλη και έγινε η επιλογή του ‘Ήρωα’ τους μετά από συζήτηση, με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια που να συνάδουν με το δικαίωμα στη μόρφωση , το οποίο επέλεξαν ως κυρίαρχο να 

προβάλλουν.  

• Επικοινωνία: επετεύχθη μέσω του twinspaceκαι των διακρατικών ομάδων από τα συνεργαζόμενα σχολεία. Η 

ανταλλαγή  απόψεων και δεδομένων διευκολύνθηκε με τη χρήση sharedgoogledocsπου δημιουργήθηκαν 

για τον σκοπό αυτό.  

• Γνωστικές ικανότητες: αναπτύχθηκαν μέσω της προσωπικής και ομαδικής έρευνας, στη διαμοίραση 

περιεχομένου στα μέλη της ομάδας ,λήψη συνεντεύξεων με άτομα εμπλεκόμενα στην έρευνα, σύνθεση 

στοιχείων και τελικά διαμόρφωση κειμένου για να συμπεριληφθεί στο κοινό ηλεκτρονικό περιοδικό  

• Η κοινότητα, που την αποτέλεσαν οι ομάδες των μαθητών από τα συνεργαζόμενα σχολεία, ήταν ξανά το 

πλαίσιο που αναπτύχθηκε η αλληλεπίδραση και απέκτησε νόημα η χρήση και η επικοινωνία στη ξένη 

γλώσσα. Οι κοινότητες μάθησης όπως είναι το eTwinning, είναι ο χώρος που επιτελείται η μάθηση χωρίς 

εποπτεία, με χρήση ποικίλων μαθησιακών στυλ. Η οικοδόμηση της γνώσης συντελείται με εισαγωγή 

καινοτομιών, αυτονομία μάθησης, δυνατότητα προσωπικού ελέγχου και επιλογής του τρόπου της μάθησης 

μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων. Το περιβάλλον είναι μη απειλητικό αλλά υποστηρικτικό με πηγαίες 

μαθησιακές αλληλεπιδράσεις και συνακόλουθη συναισθηματική εμπλοκή, ανάπτυξη διαλόγου και άμεση 

αλληλεπίδραση με την ηλεκτρονική επικοινωνία, π.χ. φόρουμ, ομαδικές εργασίες (Jeffs&Smith, 

1999,•Κομνηνού, Τζανακάκης &Φρέντζου, 2007). 

Οι επιμέρους δραστηριότητες που εκπονήθηκαν για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού ήταν οι ακόλουθες: 

• Αναζήτηση πληροφοριών από βιβλιοθήκες, Αρχεία, διαδίκτυο καταγραφή σε κοινό διαμοιραζόμενο 

έγγραφο 

• Δημιουργία ερωτηματολογίων για συνεντεύξεις , λήψη συνεντεύξεων 

• Σταχυολόγηση στοιχείων σύνθεση εκπαίδευση των μαθητικών ομάδων στη συγγραφή άρθρου στην αγγλική 

γλώσσα ( Φύλλα εργασίας), διαμοιρασμός στην ομάδα 

• Σύνταξη, δημιουργία των άρθρων στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

• Διάχυση αποτελεσμάτων σε μέσα , σχολικές κοινότητες , ιστοσελίδες, γονείς και τοπικές κοινωνίες  
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Επιβραβεύσεις: 1ο Βραβείο στην Πορτογαλία σε εθνικό διαγωνισμό για σχολεία ενόψει του Εθνικού Διαγωνισμού 

‘2018: Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς’, Ειδικό Βραβείο Yunus Emre για τον Ανθρωπισμό και τη 

Διαπολιτισμική Κατανόηση –Ευρωπαϊκά Βραβεία Etwinning 2019-, German Magazine of Εrasmus+ projects ως Καλή 

πρακτική του θέματος ‘Teaching democracy- Μαθήματα Δημοκρατίας’, Εθνικές και Ευρωπαϊκές ετικέτες Ποιότητας. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΟΦΕΛΗ 

Με το πέρας των δραστηριοτήτων και των δύο παραπάνω έργων τα οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

σημαντικά σύμφωνα και με τα φύλλα αξιολόγησης που συμπληρώθηκαν. Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσέγγισαν 

τα θέματα της τοπικής Ιστορίας με διαφορετικό , καινοτόμο τρόπο που τους έδωσε τη δυνατότητα να μεταβαίνουν 

από τη χρήση της μητρικής γλώσσας στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και πηγών στη χρήση της αγγλικής για να 

μεταδώσουν ευρήματα και τελικά προϊόντα στους εταίρους τους στην ομάδα ή στην ευρύτερη κοινότητα μάθησης 

στην πλατφόρμα, όπως είχε διαμορφωθεί. Ανέπτυξαν δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο στην ξένη γλώσσα 

αποδεσμευμένοι από το στερεότυπο , βιβλίο –ασκήσεις – έλεγχος και πραγματικά το χάρηκαν. Οι εκπαιδευτικοί από 

την άλλη και αυτοί ακολούθησαν μια καινοτόμα διαδικασία που ξέφυγε από το ασφυκτικό και δεσμευτικό πλαίσιο 

του αναλυτικού προγράμματος και λειτούργησαν ως καθοδηγητές και εμψυχωτές που είχαν τελικά την ικανοποίηση 

ότι οδήγησαν τους μαθητές τους στην αυτενέργεια και στη δημιουργικότητα στο να προσεγγίσουν θέματα ιστορίας 

και πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσοντας δεξιότητες στην ξένη γλώσσα. Συνοπτικά καταλήγοντας τα οφέλη ήταν: 

• Η εισαγωγή της μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι ώστε να εδραιώσουν και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους- 

αφού μελέτησαν τα ευρήματα της έρευνας τους και στα δύο έργα οι μαθητές δημιούργησαν ερωτήσεις και 

έπαιξαν ένα online κουίζ (kahoot)-. 

• Μελέτη της τοπικής ιστορίας βελτιώνοντας και ασκώντας τις ικανότητές τους στη γραφή, την ανάγνωση, 

ακρόαση και την ομιλία στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας ώστε να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές 

κατά τη σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία. 

• Βελτίωση και ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η χρήση εργαλείων ΤΠΕ στα έργα βελτίωσε και έκανε τη 

διδασκαλία πιο ευχάριστη. Όλες οι δραστηριότητες ήταν επικεντρωμένες στο μαθητή, προωθώντας τη 

συνεργασία και την καλύτερη χρήση της ξένης γλώσσας (αγγλικά) με τρόπο ουσιαστικό και στοχοθετημένο, 

βελτιώνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω των εργαλείων Web 2.0 . 

• Εισαγωγή μεθόδων αυτο-αξιολόγησης για να λάβουν ανατροφοδότηση και να μάθουν πώς να αξιολογήσουν 

την εργασία τους και την εργασία των άλλων στην ομάδα τους. 
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• H χρήση της διάδρασης, καθώς και η οικειοποίηση αξιών όπως το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, η 

αυτοπεποίθηση και η αυτενέργεια/αυτονόμηση. 

• Η απόκτηση από τους μαθητές ικανοτήτων συνεργασίας και διαλόγου, καθώς και ρύθμισης των 

διαπροσωπικών σχέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μελέτη ορολογίας των κάστρων- Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου, Δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού (Παρουσιάσεις – 
εκπαιδευτικά κουΐζ γνώσεων )-Χρήσιμοι σύνδεσμοι:  

https://twinspace.etwinning.net/46751/homehttps://twinspace.etwinning.net/46751/pages/page/288579 

https://twinspace.etwinning.net/46751/pages/page/353570 

https://www.youtube.com/watch?v=-EMNYRIMllc Γνωριμία σχολείων και συμμετεχόντων 

https://twinspace.etwinning.net/50844/home 
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https://twinspace.etwinning.net/50844/pages/page/397739 
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ETWINNING KAI WEB TOOLS: ΔΗΜΙΟΥΡΓIΚΟΤΗΤΑ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΛΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ 
Μαρία Γεωργιάδου, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ05, 1ο Γυμνάσιο Ρόδου 

mariageorgiadou66@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές στην προσωπική μας ζωή, στην εκπαίδευση και στην 

κοινωνία εν γένει, οι οποίες είναι θετικές και αρνητικές. Αυτό που είναι θετικό όσον αφορά την εκπαίδευση είναι ότι 

ο δάσκαλος έχει πολλές ευκαιρίες να αναπτύξει επαγγελματικά και να βελτιώσει τις πρακτικές του: εφαρμογές, 

πολυμέσα, κινητά, tablet, κοινωνικά δίκτυα, εκπαιδευτικές πλατφόρμες όπως etwinning κλπ. 

Οι μαθητές από την άλλη πλευρά, έχουν ένα πολυάσχολο πρόγραμμα, πολύ λίγο χρόνο για να διασκεδάσουν, 

αποκλειστικά αφιερωμένο στα online παιχνίδια. Σε σύγκριση με την εικονική πραγματικότητα, η καθημερινή ζωή 

είναι βαρετή, πόσο μάλλον το σχολείο! Είναι δυνατόν να νικήσουμε αυτή την πλήξη; 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ :  σχολείο,αλλαγές στην εκπαίδευση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, η έρευνά μας βασίστηκε στην ιδέα της εξεύρεσης μικρών πηγών κινήτρων. Όπως 

σημειώνεται στη διατριβή της κ. Stéphanie Leloup με τίτλο "Οι αιτίες της σχολικής πλήξης και η αντιμετώπισή της” : 

“για έναν μαθητή, ο όρος  “σχολική πλήξη” είναι σχεδόν ένας πλεονασμός, επειδή η πλήξη συνδέεται αναγκαστικά 

με το σχολείο”. Αλλά ακόμα κι αν το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει, υπάρχει πάντα ένας τρόπος να κάνουμε 

κάτι καλύτερο. Έτσι, αποφασίσαμε να αντικαταστήσουμε τη γραπτής δοκιμασία του δεύτερου τετραμήνου με 

δημιουργικές δραστηριότητες συνοδευμένες από έντυπο αυτοαξιολόγησης. 

• Τάξεις Α και Β: Δημιουργήστε ένα κόμικ με το online εργαλείο pixton, ελεύθερο θέμα 

• Τάξη:Δημιουργήστε ένα haiku με το εργαλείο readwritethink.org, ελεύθερο θέμα 
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• Τάξη Γ5: Δημιουργήστε μια διαδραστική αφίσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο glogster ή canva 

 

Ατομικοί στόχοι 

• Na επιχειρήσουν κάτι νέο, που απαιτεί επιπλέον και χρήσιμες δεξιότητες  

• Να βελτιώσουν  τις ψηφιακές τους δεξιότητες 

•  Να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους για να γράψεουν σενάρια, ποίηση (haiku) και σχεδιασμό 

(αφίσες) 

• Να μάθουν να συνεργάζονται,να ανταλάσσουν ιδέες 

• Να αξιολογούν τον εαυτό τους μέσω της λίστας ελέγχου 

 

 Image 1: Pixton,το διαδικτυακό εργαλείο για δημιουργία κόμικ 
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   Image 2: readwritethink.org, ψηφιακό εργαλείο για δημιουργία haikus 

 

 

 Image 3: Glogster, canva, εργαλείο για δημιουργία διαδραστικών  εικόνων 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α & Β - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΚΟΜΙΚ 

Τα εργαλεία παρουσιάστηκαν διεξοδικά στους μαθητές, οι οποίοι κλήθηκαν να ψηφίσουν ,εάν επιθυμούν τη νέα 

δραστηριότητα ή το συνηθισμένο διαγώνισμα τετραμήνου. 

Απόφαση μετά την ψηφοφορία: 

Οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν τη νέα δραστηριότητα πρόθυμα, ωστόσο, υπήρξαν κι εκείνοι που προτίμησαν την 

κλασική διαδρομή με το επιχείρημα "αλλά είναι ευκολότερο για εμάς!" 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι μαθητές όφειλαν να: 

• 1.Παρακολουθήσουν την υλοποίηση της εφαρμογής στην τάξη 

• 2, Να κατεβάσουν την εφαρμογή στο κινητό τους (προαιρετικό) 

• 3.Να ανοίξουν ένα λογαριασμό στο pixton, να γράψουν τους κωδικούς και να τους δώσουν  στον 

δάσκαλό τους (απαιτείται!) 

• 4.Να υποδείξτε αν θα εργαστούν μεμονωμένα ή με έναν συμμαθητή. Στη δεύτερη περίπτωση, οι 

εργασίες πρέπει να είναι πλουσιότερες στο περιεχόμενο. 

• 5.Να εκτυπώσουν το κόμικ και να το παραδώσουν ,με μια σύντομη σύνοψη στα γαλλικά και μια σύνοψη 

στα ελληνικά, γιατί μερικές φορές η ανεξάντλητη φαντασία σε συνδυασμό με ένα περιορισμένο 

λεξιλόγιο περιπλέκει την κατανόηση! 

• 6.Να πάνε  στο λογαριασμό τους και να διορθώσουν τα λάθη τιυς στο κόμικ 

• 7.Να εκτυπώσουν την  τελική μορφή και να τη δώσουν  στο δάσκαλο. 

• 8.Να ολοκληρώσουν  τη λίστα του Mon dico ( το λεξικό μου) γράφοντας 10 λέξεις που χρησιμοποίησαν 

στο κόμικ  καθώς και το νόημά τους. 

• 9.Να κάνουν μια παρουσίαση στην τάξη, έτσι ώστε όλοι να κατανοούν το περιεχόμενο κάθε κόμικς 

• 10.Να συμπληρώσουν τη λίστα ελέγχου 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΟΜΙΚ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ................................................ .................................................. ...... 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ στα ελληνικά 

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................... ...................................................... 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ στα γαλλικά 

...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................ ... 

 

         Image 4: παράδειγμα κόμικ ως αφόρμηση 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ο καθηγητής με τη σειρά του όφειλε: 

1.Να δημιουργήσει μια online ομάδα (messenger ή αλλού) για να εξασφαλίσει την  άμεση και συνεχή επικοινωνία με 

τους μαθητές (προαιρετικά) 

2. Να δώσει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις για να διευκολύνει  το έργο των μαθητών 

3.Να συντονίζει τις προσπάθειές τους 

4.Να διορθώσει τα λάθη στα  κόμικ 

5. Να ελέγξει τις λιστες ελέγχου και να σημειώσει τη βαθμολογία 

6.Να ανταμείψει τον δημιουργό του καλύτερου κόμικ της τάξης! 
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Image 5: το καλύτερο κόμικ της τάξης 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Χρησιμοποίησα την εφαρμογή….. 

2. Εργάστηκα μόνος / με ... 

3. Έδωσα το κόμικ για διόρθωση 

4. Έλαβα το διορθωμένο κόμικ και έκανα διορθώσεις στο pixton 

5. Εκτύπωσα το κόμικ και το επέστρεψα στον καθηγητή μου 

6.Έχω χρησιμοποιήσει ... 

7.Έχω χρησιμοποιήσει ... 

8. Έχω συμπληρώσει το κόμικ μου 

9. Έχω συμπληρώσει το λεξικό μου 
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10. Έκανα την παρουσίαση στην τάξη 

                                         

 

1.ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

2.ΜΟΝΟΣ/Η… 

ΜΑΖΙ ΜΕ ……. 

 

3 ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

4.ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

5.ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

6. -GOOGLE 

-ΚΥΡΙΩΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΥ 

-ΛΕΞΙΚΟ 

7.-  6 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

-9 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

 

-ΠΑΝΩ ΑΠΟ 9 

8. ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

9. ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

10.ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

  

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ HAIKUS- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Πρώτα εργαστήκαμε σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο που τραβήχτηκε από τον ιστότοπο “le petit journal des  profs.” 

Έτσι οι μαθητές έμαθαν τι είναι ένα haiku, τη δομή και την απλότητα του. 

Τα τρία βήματα που πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε είναι τα εξής: 
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1.Το εργαλείο http://www.readwritethink.org και κάντε κλικ στο "διαδραστικό μαθητή" 

2. Κάντε κλικ στην επιλογή "writing poery" 

3. Κάντε κλικ στο "διαδραστικό ποίημα χαϊκού" 

 

 

Image 6: παράδειγμα haïku 

 

 

    Ιmage 7: το ψηφιακό εργαλείο για τη δημιουργία haïkus        

Αφού κάνετε κλικ στο "haiku poem interactive", ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

4.Γράψτε το όνομά σας και κάντε κλικ στο ξεκίνημα για να ξεκινήσετε 

5.Γράψτε λέξεις και μετρήστε τις συλλαβές τους. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα πάντα 
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6.Τώρα επιλέγετε την τελική μορφή (1 έως 5 συλλαβές, 2 συλλαβές 2 και 3 συλλαβές) 

7.Επιλέξτε το φόντο του haiku σας, μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας εικόνες 

8.Μόλις τελειώσετε, το haiku σας μπορεί να καταγραφεί σε τελική μορφή 

Ή να σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε μορφή pdf και στο email του δασκάλου σας! 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για τη δημιουργία αφίσας με glogster, αλλά πολλοί μαθητές προτιμούσαν να 

χρησιμοποιούν άλλα μέσα όπως power point. 

Και όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα, υπήρχαν θετικά και αρνητικά σημεία. 

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Το έργο κάποιων μαθητών, όπως πχ του Τάσου Θώμογλου, έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του eTwinning Spring 

Campaign, μεταξύ των έργων άλλων μαθητών από όλη την Ευρώπη! Το κόμικ του με τίτλο "Melting Ice" 

επικεντρώθηκε στην αλλαγή του κλίματος και ένας από τους ήρωές του ήταν ο Donald Trump!Το έργο κάποιων 

μαθητών θα είναι επίσης το υλικό μου για να διδάξω κάποια γραμματικά φαινόμενα το επόμενο έτος! 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Μερικοί μαθητές έμειναν δυσαρεστημένοι, επειδή, όπως είπαν, "για εμάς, το διαγώνισμα θα ήταν πολύ πιο εύκολο!" 

…Αλλά δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλους! 

Καποιοι αντέγραψαν υλικό αντιγραφεί στο Διαδίκτυο! 

Χάσαμε πολύ χρόνο, επειδή αρχικά χρησιμοποίησα έναν δωρεάν λογαριασμό για μια δοκιμαστική περίοδο, αλλά οι 

μαθητές δεν τελείωσαν πριν από το τέλος αυτής της περιόδου και αναγκάστηκαν να ανοίξουν δικούς τους 

λογαριασμούς στη συνέχεια. Θα ήταν προτιμότερο για τα σχολεία να αγοράζουν ορισμένες εφαρμογές, ιδιαίτερα 

αυτές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές ειδικότητες.Όλες οι εργασίες δημοσιεύθηκαν στο 

προσωπικό μου blog 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 

Το όλο εγχείρημα μας άφησε μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, βλέποντας τους μαθητές να ξεδιπλώνουν τις ικανότητές 

τους, να αφήνουν τη φαντασία τους  ελεύθερη με σκοπό να δημιουργήσουν κάτι ομαδικά. Μας οδήγησε επίσης  σε 

μελλοντικές δραστηριότητες κινητοποίησης και δημιουργικότητας,όπως για παράδειγμα τη δημιουργία ψηφιακών 

escape rooms χρησιμοποιώντας google docs ,καθώς επίσης και την εισαγωγή των “τετραδίων etwinning”, τα οποία 

ίσως  αποτελέσουν θέμα  ενός εργαστηρίου στα πλαίσια του επερχόμενου συνεδρίου etwinning. 

Tα τετράδια eTwinning αποτελούν μια προσωπική ανάγκη,έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάζονται οι δραστηριότητες 

των μαθητών με έναν τρόπο αυτοαξιολόγησής τους. Είναι δομημένα με τέτοιον τρόπο, ώστε να συνοδεύουν τις 

δραστηριότητες του twinspace,του εκάστοτε έργου και διαμορφώνονται από τους εκπαιδευτικούς-μέλη του έργου. 

Το eTwinning αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο μάθησης, που βασίζεται στην επικοινωνία και συνεργασία με σχολεία 

άλλων χωρών,μέσω των διαδικτυακών εργαλείων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποκλίνει κατά πολύ από τον 

παραδοσιακό τρόπο μάθησης, στον οποίο είναι προσκολημένοι πολλοί εκπαιδευτικοί καθώς και γονείς.  

Τα τετράδια eTwinning αποτελούν ένα βήμα,ώστε να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση με πιο ομαλό τρόπο,αλλά και η 

ώθηση προς τους μαθητές ,ούτως ώστε να αξιολογούν οι ίδιοι τις προσπάθειές τους. 
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Σερφάρω … Safely! 

Αρετή Τζίμπουλα 
Καθηγήτρια Μουσικής ΠΕ79, 2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, 

atziboula@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, το διαδίκτυο έχει εισβάλει στην καθημερινότητά των περισσότερων 

ανθρώπων. Παρέχει πρόσβαση σε μία μεγάλη πληθώρα δεδομένων, γρήγορη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών και 

δυνατότητα δημοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών. Εγκυμονεί ωστόσο κινδύνους. Ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι 

είναι επιρρεπείς στο να πέσουν θύματα εξαπάτησης λόγω ελλιπούς προφύλαξης ή γνώσης ως προς την ορθή χρήση 

του. Τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο πρέπει να δίνονται οδηγίες και συμβουλές που να αφορούν την ασφάλεια 

στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα ότι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης αποτελεί μία σύγχρονη 

εκπαιδευτική μονάδα που αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στο καθημερινό πρόγραμμα σπουδών και σε 

προγράμματα Erasmus+,  θεωρήθηκε αναγκαία η εκπόνηση δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε 

θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.  Οι μαθητές θα εκπονήσουν πρόγραμμα eTwinning και θα ασχοληθούν 

με θέματα όπως ο κυβερνητικός εκφοβισμός, ο εθισμός στο διαδίκτυο, η πειρατεία, οι κλοπές ταυτότητας, και οι 

ψεύτικες ταυτότητες. Οι δραστηριότητες  θα είναι κατά κύριο λόγο διαδραστικές και βιωματικές και θα γίνουν με τη 

βοήθεια των Web 2.0 εργαλείων.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο, ασφαλής πλοήγηση, eTwinning 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Διαδίκτυο (Internet) αποτελείται από εκατομμύρια υπολογιστές, που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλον τον 

πλανήτη και επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας δεδομένα. Το όνομα Διαδίκτυο είναι μία σύνθετη λέξη που 

παράγεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων. Στα αγγλικά ο όρος Internet γεννήθηκε από τη συνένωση των 

λέξεων International Network (Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών).  Κείμενα, εικόνες, ήχοι, μουσικές και βίντεο 

συνυπάρχουν σε μια εκπληκτικά μεγάλη συλλογή από ψηφιακά έγγραφα. Τα ψηφιακά αυτά έγγραφα ονομάζονται 

ιστοσελίδες και βρίσκονται αποθηκευμένα σε διάφορους υπολογιστές ανά τον κόσμο. Όλες οι ιστοσελίδες μαζί 
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συγκροτούν μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες του Διαδικτύου: τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web – 

WWW) (Αράπογλου κ.α., 2006).  

Το διαδίκτυο καταρρίπτει τις αποστάσεις και εκμηδενίζει το χρόνο παρέχοντας  γρήγορη πρόσβαση σε 

μεγάλη πληθώρα πληροφοριών για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, 

πολιτιστικά, επιστημονικά ενώ οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν γρήγορα μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, chat rooms και άλλων φόρουμ κα είναι εξαιρετικά εύκολο να δημοσιεύσουν και να 

διαδώσουν πληροφορίες (Παναγιωτοπούλου, 2003). 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δε, είναι πολύ ελκυστικά, εξαιτίας τόσο των γεμάτων ζωντάνια και χρώμα γραφικών τους, 

όσο και γιατί δημιουργούν συνεχώς προκλήσεις στον χρήστη στην προσπάθειά του να ανέβει επίπεδο ή να ξεπεράσει 

εμπόδια στο παιχνίδι που παίζει. (Τοπτσόγλου, 2015).  

Ωστόσο το διαδίκτυο εγκυμονεί κινδύνους όπως της διακίνησης ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών, της 

παραποίησης δεδομένων, της δημοσιοποίησης στοιχείων προσωπικής φύσεως, της υποκλοπής και της καταπάτησης 

πνευματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον η έκθεση των νέων σε βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια δημιουργεί τον κίνδυνο 

επιθετικής συμπεριφοράς και απευαισθητοποίησης στη βία ενώ ενίοτε οδηγεί και στην αυτοκτονία.  

Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ σε 14.000 μαθητές για τις 

συνήθειες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε αυτό, το 14% μοιράζεται προσωπικό υλικό στο 

διαδίκτυο, το 41% των παιδιών αποδέχεται αιτήματα φιλίας από αγνώστους,  το 21% έχει συναντηθεί 

με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο,  το 70% ανοίγει προφίλ σε κοινωνικό δίκτυο κάτω από την 

επιτρεπτή ηλικία των 13 ετών,  61% έχει συναντήσει ακατάλληλο περιεχόμενο και τέλος σχεδόν οι μισοί 

γονείς δε βάζουν όρια στη χρήση του διαδικτύου.  

Μερικά σημάδια εξάρτησης του παιδιού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι όταν θέλει να περνά όλο το χρόνο του 

σε αυτόν και δε θέλει ούτε να δει τους φίλους του ούτε και να ασχοληθεί με κάποια δραστηριότητα που παλιότερα 

το ευχαριστούσε, όταν πέφτει η απόδοσή του στο σχολείο, όταν γίνεται οξύθυμο την ώρα που δεν ασχολείται με τον 

υπολογιστή και όταν παραμελεί κάποιες βασικές του ανάγκες όπως είναι το φαγητό (Graham, 2001). 
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Συνετό είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής  να βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο στο σπίτι ώστε το παιδί να 

μην απομονώνεται. Επίσης οι γονείς να ελέγχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες μπαίνουν 

τα παιδιά τους καθώς και τα παιχνίδια που αυτά παίζουν και να συζητούν μαζί τους για διάφορα θέματα 

που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια παιξίματος, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα και η βία. Να τα 

συμβουλεύουν να κάνουν συχνά διαλείμματα όταν είναι στον υπολογιστή, να αποσυνδέουν την κάμερα όταν δεν τη 

χρησιμοποιούν και να κάθονται στη σωστή απόσταση από την οθόνη για να μη βλάψουν τα μάτια τους και στο 

σωστό ύψος για να μην πονέσει ο αυχένας. Να βάζουν όρια στο χρόνο ακόμη κι αν το παιδί έχει όλη τη μέρα 

ελεύθερη από άλλες δραστηριότητες και αν διαπιστώσουν ότι το παιδί χρησιμοποιεί σε υπερβολικό βαθμό τον 

υπολογιστή και αυτό του έχει προκαλέσει συναισθηματικές ή άλλου είδους δυσκολίες, να απευθυνθούν για βοήθεια 

σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Ο υπολογιστής δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό είδος ψυχαγωγίας, αλλά καλό 

είναι τα παιδιά να ασχολούνται και με ένα ή περισσότερα αθλήματα ή επιτραπέζια παιχνίδια (Correia κ.α., 2003). 

Παράλληλα, όσοι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρέπει να  τον προστατεύουν με 

προγράμματα “antivirus” (προστασία από ιούς) και “anti-spyware” (προστασία από απειλές). Επίσης πρέπει να 

προσέχουν όταν λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από αγνώστους με συνημμένα αρχεία γιατί είναι πιθανό να 

πρόκειται για spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία) που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή με βλαβερά προγράμματα 

όπως ιούς. Οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να γνωρίζουν ότι το «κατέβασμα» μουσικής και ταινιών είναι συνήθως 

παράνομο εκτός αν χρησιμοποιούν έναν  νόμιμο ιστότοπο. Πρέπει να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα των άλλων 

χρηστών και να μην αναρτούν τέτοια δεδομένα χωρίς να έχουν έγκριση. Πρέπει τέλος να χρησιμοποιούν ασφαλή 

κωδικό πρόσβασης που να αποτελείται από έναν τυχαίο συνδυασμό χαρακτήρων (αριθμών, γραμμάτων και σημείων 

στίξης) και θα πρέπει πάντα να μένουν μυστικοί. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

• Να αυξηθεί η γνώση των μαθητών για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

• Να βοηθηθούν οι μαθητές για τον εντοπισμό των κινδύνων που κρύβουν οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές. 

• Να προστατευθούν από ανάρμοστες συμπεριφορές. 

• Να οικοδομήσουν την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση του 

υπολογιστή 

• Να συνειδητοποιήσουν ότι για να χρησιμοποιούν με ασφάλεια και σύνεση το Διαδίκτυο έχουν 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το 2ο Δημοτικό σχολείο Σταυρούπολης αποτελεί μία σύγχρονη και δραστήρια σχολική μονάδα με ενδιαφέρον στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς είναι με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα και δείχνουν 

ενθουσιασμό για τις καινοτόμους τάσεις στην εκπαίδευση, την ενημέρωση σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές 

μεθόδους και τη  μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας με τη χρήση των σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων.  Κάθε 

χρόνο δε, εκπονούν προγράμματα Erasmus+ και e-Twinning. Συγκεκριμένα από τη σχολική χρονιά 2018-2019 

πραγματοποιούν Erasmus+ KA2 πρόγραμμα με τίτλο «Open a door to digital world: Web 2.0 tools» καθώς και 

ανάλογο e-Twinning πρόγραμμα. Τα Web 2.0 εργαλεία συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των γνωστικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, ενισχύουν της αυτοπεποίθησή 

τους μέσα από το προϊόν που παράγουν και αποτελούν μέσο ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης καθώς οι μαθητές 

εργάζονται ομαδικά.  

Καθώς το πρόγραμμα είναι σχετικό με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λόγω του ότι μέρος του  αναφέρεται στο 

ασφαλές διαδίκτυο, θεωρούν επιτακτική ανάγκη την εκπόνηση σχεδίου ασφαλούς πλοήγησης σε αυτό προκειμένου 

να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές, να τους βοηθήσουν να αντιληφθούν τους κινδύνους και να τους θωρακίσουν 

με τρόπους αντιμετώπισής τους σε περίπτωση ανάγκης.  

Έτσι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης ξεκίνησαν σχέδιο με τίτλο 

«Σερφάρω …Safely!». Αρχικά έγινε μία βιωματική εισαγωγή των μαθητών στο θέμα: τους παρουσιάσαμε 

παραποιημένες φωτογραφίες ζώων (π.χ. σώμα γάιδαρου με κεφάλι γάτας), δώσαμε φανταστικά ονόματα σε αυτά  

και αναφέραμε ψεύτικες πληροφορίες Οι μαθητές βέβαια άρχισαν να γελούν και να τους φαίνονται αστείες οι 

πληροφορίες. Στη συνέχεια κάναμε τον παραλληλισμό με τη πληθώρα των πληροφοριών του διαδικτύου και 

επισημάναμε και άλλους κινδύνους κατά την περιήγησή μας σε αυτό. Κάποιοι μαθητές μίλησαν για προσωπικές 

σχετικές κακές εμπειρίες. Σε αυτήν την πρώτη συνάντηση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οφείλουμε να 

ενημερωθούμε σχετικά με την ασφαλή περιήγησή μας. Η ενημέρωση αφορά το θεωρητικό μέρος του σχεδίου. Η 

συλλογή του υλικού θα γίνει  από τους ίδιους τους μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος της πληροφορικής. Στο 

θεωρητικό μέρος οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης θα ασχοληθούν με θέματα όπως ο κυβερνητικός εκφοβισμός, ο 

εθισμός στο διαδίκτυο, η πειρατεία, οι κλοπές ταυτότητας, και οι ψεύτικες ταυτότητες.  

Έτσι χωρίσαμε τους μαθητές σε 5 ομάδες των 5 μαθητών η κάθε μία, με τη βοήθεια του Web 2.0 εργαλείου Random 

name picker από τα παιχνίδια της σελίδας Classtools. Στο συγκεκριμένο εργαλείο ο καθηγητής γράφει τα ονόματα 

όλων των μαθητών στις ακτίνες του κύκλου που εμφανίζεται στην πλατφόρμα και με κάθε περιστροφή του 
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επιλέγεται ένα όνομα.  Το πρώτο όνομα πηγαίνει στην πρώτη ομάδα, το επόμενο στη δεύτερη κ.ο.κ. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές δημιουργούν τυχαίες ομάδες συνεργασίας με διασκεδαστικό τρόπο και καλούνται να 

συνεργαστούν με διαφορετικούς συμμαθητές τους σε κάθε εργασία στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

 
Σχήμα 4: Χωρισμός σε ομάδες με το «Random name picker» 

Με τον ίδιο τρόπο  μοιράστηκαν και οι τίτλοι της ερευνητικής εργασίας που θα εκπονήσει κάθε ομάδα ενώ  δόθηκαν 

οδηγίες στους μαθητές  σχετικά με τον σωστό τρόπο αναζήτησης στο διαδίκτυο, το κατέβασμα αρχείων και πώς να 

τα σαρώνουν για ιούς. Επίσης τους δόθηκαν συμβουλές όπως το να μην εμπιστεύονται οτιδήποτε βλέπουν στο 

διαδίκτυο, ότι πρέπει να συγκρίνουν πληροφορίες σε τουλάχιστον τρεις ιστοσελίδες, και ότι πρέπει να αναφέρουν 

πάντα τις πηγές τους όταν γράφουν σχολική εργασία. Αφού κάθε ομάδα ολοκληρώσει την έρευνα θα δημιουργήσει 

παρουσίαση σε power point και κουίζ με ερωτήσεις με το Web 2.0 εργαλείο «Kahoot». Το «Kahoot» επιτρέπει τη 

δημιουργία κουίζ που παίζονται on line στην τάξη. Κάθε συμμετέχων παίζει από τη δική του συσκευή (υπολογιστή, 

tablet, smartphone). 

 Στη συνέχεια του σχεδίου θα τεθεί το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου και οι μαθητές θα 

κληθούν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές προφίλ που θα τους εκφράζει χωρίς να αποκαλύπτει ολόκληρο το όνομά 

τους και πολύ προσωπικές πληροφορίες για το άτομό τους, με ενεργοποιημένες πάντα τις ρυθμίσεις του απορρήτου 

ώστε να είναι ιδιωτικό και όχι δημόσιο για να ελέγχουν ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές. Σχετικά με το λεπτό 
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ζήτημα της ψηφιακής φωτογραφίας και της δύναμής της, οι μαθητές θα περιηγηθούν στο Web 2.0 εργαλείο Pixlr 

editor  και θα κληθούν να παραποιήσουν μία τυχαία εικόνα που θα έχουν κατεβάσει από το διαδίκτυο. Έτσι με 

βιωματικό τρόπο θα καταλάβουν πόσο εύκολο είναι να παραποιήσει ο οποιοσδήποτε μία δική τους φωτογραφία και 

να τη διαδώσει χωρίς την άδειά τους. 

Για να αποφύγουν την αυτόματη συλλογή της δημόσιας ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης από λογισμικά με σκοπό την 

αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, θα εξασκηθούν στον να την περιγράφουν αντί να την αποδίδουν κατά λέξη, 

όποτε χρειάζεται να τη δημοσιεύουν. Για παράδειγμα: areti.mousiki@gmail.com = areti τελεία mousiki παπάκι gmail 

τελεία com. 

Παράλληλα οι μαθητές προχώρησαν και σε ποιο βιωματικές δραστηριότητες. Έτσι, καθώς είναι ήδη εξοικειωμένοι με 

το Web 2.0 εργαλείο Postermywall,  δημιούργησαν αφίσες σχετικές με το θέμα του ασφαλούς διαδικτύου και του 

cyberbullying, ως  οπτική αναπαράσταση των ιδεών τους και  καλλιέργεια της δημιουργικής τους έκφρασης.  

 

 
Σχήμα 5: Αφίσα για το cyberbullying με το Web 2.0 εργαλείο Postermywall 
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Σχήμα 6: Αφίσα για το cyberbullying με το Web 2.0 εργαλείο Postermywall 

Επιπλέον, θα δημιουργήσουν έναν νοητικό χάρτη (mind-map) με το Web 2.0 εργαλείο Xmind γύρω από το θέμα της 

ασφάλειας στο διαδίκτυο διαχωρίζοντας σχηματικά τα Δικαιώματα από τις Υποχρεώσεις κατά την περιήγηση. 

Με το Web 2.0 εργαλείο Pixton θα δημιουργήσουν ιστορίες σχετικές με ηλεκτρονική παρενόχληση με τη μορφή 

κόμικ. Μέσω των κόμικς είναι δυνατή η αποδοτική και αποτελεσματική απόδοση πολύπλοκων νοημάτων και 

πληροφοριών. Τέλος με το Web 2.0 εργαλείο Storyjumper θα δημιουργήσουν βιβλίο με σκέψεις σχετικά με το τι 

σημαίνει cyberbullying καθώς και κανόνες ασφαλούς περιήγησης.  

Όλες οι δράσεις θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του e-Twinning και θα παρουσιαστούν στο σύνολο των μαθητών 

του σχολείου στην αίθουσα εκδηλώσεων. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ενθαρρύνεται η συνεργασία των μαθητών, τόσο μέσω του διαλόγου όσο και μέσω της εκπόνησης των 

δραστηριοτήτων, καθώς απαιτείται η σε ομάδες αναζήτηση πληροφοριών και  δημιουργία προϊόντων με τα Web 2.0 

εργαλεία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την εκπόνηση του πιο πάνω προγράμματος οι μαθητές θα ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τους κινδύνους του 

διαδικτύου. Ταυτόχρονα όμως θα έρθουν σε επαφή με νέες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, θα ασκηθούν 

στη βιωματική μάθηση, θα συνεργαστούν με μαθητές από άλλες χώρες και θα εξασκηθούν στις ΤΠΕ και στην αγγλική 

γλώσσα.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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STEM στο Νηπιαγωγείο: STEMMission-BeeBot possible. 

Building a Playground. STEMΑποστολή- Με τη BeeBot 

εφικτή. Φτιάχνοντας μια παιδική χαρά. 

Τσουκαλά Κικιλία1 Ιωαννίδου Μαρία2 

1Εκπαιδευτικός ΠΕ60, MEd, Υπ. Διδ. Π.Θ., 20o Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 

ktsoukala@sch.gr 
2Εκπαιδευτικός ΠΕ60, Msc, 8ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα eTwinning έργο βασισμένο στην εκπαιδευτική προσέγγιση STEM, το οποίο 

διεξήχθη μεταξύ έξι νηπιαγωγείων για δύο σχολικές χρονιές 2017-2019. Σκοπός του έργου ήταν να έρθουν τα παιδιά 

σε επαφή με τη ρομποτική αλλά και τις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και τα μαθηματικά μέσα από τη δημιουργία 

μίας μακέτας παιδικής χαράς σε κάθε σχολείο, να προγραμματίζουν τα επιδαπέδια ρομπότ να μετακινηθούν στη 

μακέτα και να κατασκευάσουν τα παιχνίδια για την παιδική χαρά. Επιπλέον τα παιδιά κλήθηκαν να παρατηρήσουν 

και να εξερευνήσουν το άμεσο περιβάλλον τους - το πάρκο της πόλης τους - να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα, να 

συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν, αγγίζοντας και την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος. Το έργο 

βασίστηκε στη φιλοσοφία STEM και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μυήσει τα παιδιά στη διερευνητική 

μάθηση και στη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης μέσα από την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων που είχαν 

νόημα για τα ίδια. Το παρόν άρθρο προσδοκά να αναδείξει τα παιδαγωγικά οφέλη μιας τέτοιας προσέγγισης στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: STEM, Ρομποτική, διερευνητική μάθηση, περιβάλλον, αειφορία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εκπαιδευτική προσέγγιση STEM αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο παγκοσμίως ως θεμελιώδης για την εθνική 

ανάπτυξη και παραγωγικότητα, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευημερία. Τα τελευταία χρόνια, 

σε παγκόσμια κλίμακα σχεδόν, γίνεται εμφανής μια στροφή προς την προσέγγιση αυτή, που αποτυπώνεται στη 
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φιλοσοφία, το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής (Freeman et al, 

2019). Η μετατόπιση αυτή αντικατοπτρίζεται επίσης στην εκπαιδευτική έρευνα και την αυξανόμενη εκπόνηση 

μελετών και μετααναλύσεων σχετικά με τη μεθοδολογία STEM (Kelly, 2016. Wang & Degol, 2013). Ολοένα και 

περισσότερο υποστηρίζεται ότι ένας παράγοντας που συμβάλλει σημαντικά στη μετέπειτα σχολική εξέλιξη των 

μικρών παιδιών είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής προσέγγισης STEM, καθώς 

δημιουργεί ένα πλαίσιο πλούσιο ερεθισμάτων για να ασχοληθούν τα παιδιά ακόμα και δίγλωσσοι/ες μαθητές/τριες 

(Brenneman et al., 2018). 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί προτροπές από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (2015) για 

ένταξη της προσέγγισης STEM τόσο στα αναλυτικά προγράμματα, όσο και στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Στο 

πλαίσιο αυτό και μέσω της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning δημοσιοποιήθηκε (Δεκέμβριος 2017) πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για την υλοποίηση έργων STEM, στην οποία ανταποκριθήκαμε με ενθουσιασμό. Το θεωρητικό 

πλαίσιο στο οποίο βασιστήκαμε, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, η πορεία υλοποίησης του έργου και τα 

αποτελέσματά του συζητούνται στη συνέχεια. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η μεθοδολογία STEM για να επιτευχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει το συνδυασμό Φυσικών 

Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών. Η προοπτική της εκπαίδευσης STEM περιλαμβάνει την 

προβολή των ξεχωριστών αυτών κλάδων ως μια μονάδα, διδάσκοντάς τους ως μία συνεκτική οντότητα (Breiner et al., 

2012). Η εφαρμογή της ρομποτικής ως μεμονωμένης δραστηριότητας που ξεκινά με τη συναρμολόγηση και 

καταλήγει στον προγραμματισμό του ρομπότ δεν αποτελεί υλοποίηση σύμφωνη με την προσέγγιση STEM. 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία, η εκπαίδευση STEM βασίζεται στη διερευνητική μάθηση, ενόσω 

ενσωματώνεται στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος με ελκυστικό τρόπο και ταυτόχρονα συνδέεται με τον 

πραγματικό κόσμο. Οι μαθητές/τριες προτρέπονται να δουλεύουν ομαδικά και να αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου 

αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, η πολύπλοκη επικοινωνία και η συστηματική σκέψη, αλλά και επικοινωνιακές 

δεξιότητες αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους (NRC, 2010). Σύμφωνα με τον Morrison (2006) στα οφέλη της 

εκπαίδευσης STEM για τους μαθητές/τριες περιλαμβάνονται η καλύτερη επίλυση προβλημάτων, η καινοτομία, η 

εφευρετικότητα, η λογική σκέψη και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός τους. Παράλληλα η εκπαίδευση STEM 

προσφέρει ικανοποίηση και στους/στις εκπαιδευτικούς καθώς συμμετέχουν ως διαμεσολαβητές και όχι μόνο ως 

εκπαιδευτές (Roberts, 2012). 
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Η προσέγγιση STEM ταιριάζει απόλυτα στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής/πρωτοσχολικής ηλικίας 

καθώς προάγει τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και της μάθησης. Τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία STEM 

βρίσκονται αντιμέτωπα με κάποιο αυθεντικό πρόβλημα το οποίο καλούνται να επιλύσουν, αυτενεργώντας, δρώντας 

ομαδικά, αλληλεπιδρώντας και εν τέλει βιώνοντας τα οφέλη της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης μαθησιακής 

εμπειρίας. Ο συνδυασμός ρομποτικής και STEM μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που εμπλέκουν τα παιδιά σε 

επίλυση προβλημάτων σε αυθεντικά πλαίσια που έχουν νόημα για τα ίδια, φαίνεται ότι μπορεί να τα προκαλέσει 

ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες STEM με πιο αβίαστο τρόπο. Παράλληλα, ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ο 

συνδυασμός ρομποτικής, ψηφιακών μέσων και χειραπτικού υλικού προάγει τις πολλαπλές αναπαραστάσεις 

φυσικοεπιστημονικών εννοιών, βελτιώνοντας την κατανόησή τους από τα παιδιά (Tsoukala, 2019). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό θεωρήθηκε ότι τα παιδιά νηπιακής ηλικίας είναι σε θέση να εμπλακούν σε ένα 

πρόγραμμα STEM και να εργαστούν πάνω σε ένα ζήτημα που χρήζει ολιστικής-διεπιστημονικής προσέγγισης. Σε αυτό 

το πλαίσιο σχεδιάστηκε το eTwinning έργο με τίτλο “STEMMission-BeeBot possible. Building a Playground. 

STEMΑποστολή-Με τη BeeBot εφικτή. Φτιάχνοντας μια παιδική χαρά”. Το θέμα αυτό επιλέχθηκε με γνώμονα την 

ηλικία, τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και τις ανάγκες των παιδιών, ώστε να έχει νόημα για τα ίδια τα 

παιδιά. 

Στο έργο, που είχε οργανωθεί σε μια παιγνιώδη παιδαγωγική βάση, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των παιδιών, 

οι STEMMέλισσες (BeeBots) ήταν μυστικοί/ές πράκτορες αφοσιωμένοι/ες στη χαρά και την ευτυχία των παιδιών. 

Κάθε «πράκτορας» BeeBot επισκέφτηκε τα συνεργαζόμενα σχολεία προσπαθώντας να επιτύχει σε μια κοινή για 

όλους αποστολή: τη δημιουργία μιας παιδικής χαράς σε κάθε σχολείο. Τα παιδιά κάθε σχολείου ως «μυστικοί 

πράκτορες» και τα ίδια μαζί με τις BeeBots έπρεπε να φτιάξουν τη μακέτα μιας παιδικής χαράς, αφού 

ανταπεξέρχονταν σε προκλήσεις ενός STEM κόσμου. Συνεπώς τέθηκαν οι εξής στόχοι: 

• Να επιλύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες και λογισμούς (υπολογισμός 

επιφάνειας μακέτας, χώρου παιδικής χαράς, χώρου κίνησης  BeeBot, σχήματα και μεγέθη των 

παιχνιδιών και των μακετών). 

• Να συνδέσουν διάφορα τουβλάκια LEGO, γρανάζια και άλλο κατάλληλο χειραπτικό εκπαιδευτικό υλικό, 

ώστε να κατασκευάσουν τα παιχνίδια. 
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• Να εξοικειωθούν τα παιδιά με έννοιες των φυσικών επιστημών, όπως το Βάρος, η Δύναμη και η 

Ταλάντωση, η Τριβή, η Ενέργεια, καθώς κατασκεύαζαν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς (τραμπάλες, 

κούνιες, τσουλήθρες, γύρω-γύρω όλοι). 

• Να δημιουργήσουν τους κατάλληλους αλγόριθμους, ώστε να προγραμματίσουν τη BeeBot να 

μετακινηθεί πάνω στη μακέτα της παιδικής χαράς, εκτελώντας απλές ή σύνθετες διαδρομές. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο υλοποιήθηκε κατά τη σχολική διετία 2017-2019. Συμμετείχαν έξι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής (μία 

από το Ηνωμένο Βασίλειο και πέντε από την Ελλάδα), και 62 παιδιά συνολικά. 

Υλοποίηση Σχολικού Έτους 2017-2018 
Κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησης συνεργάτες του έργου ήταν το UWESU Halley Nursery (Bristol-Αγγλία), το 2ο 

Νηπιαγωγείο Αλιάρτου και το 20ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας. 

Αφετηρία του έργου κατά την πρώτη χρονιά υλοποίησης ήταν ένας γρίφος που έφτασε με ηλεκτρονικό μήνυμα στα 

σχολεία, ο οποίος καλούσε και προσκαλούσε όλα τα παιδιά σε ένα παιχνίδι Μυστικών Πρακτόρων. Τα παιδιά έλυσαν 

τον γρίφο και ανακάλυψαν κάθε κρυμμένη μυστική BeeBot στα σχολεία τους, συμφώνησαν στο παιχνίδι, έφτιαξαν 

τις μυστικές ταυτότητές τους και στη συνέχεια έμαθαν ποια θα ήταν η αποστολή τους. 

Επόμενο στάδιο ήταν η εξοικείωση με τον χειρισμό της ΒeeΒot (Εικόνα 1). Τα παιδιά παρατήρησαν και εξερεύνησαν 

τα κουμπιά της, προγραμματίζοντάς την να εκτελέσει μικρές σύντομες διαδρομές από παιδί σε παιδί σε ευθεία 

κατεύθυνση. Σταδιακά οι διαδρομές έγιναν μεγαλύτερες και πιο σύνθετες. Όταν προστέθηκαν στροφές τα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν και γι’ αυτό υπήρξε η σχετική συμβολοποίηση με χάρτινα βελάκια. Στη συνέχεια, η εκτέλεση 

διαδρομών πραγματοποιήθηκε στο διαφανές πλέγμα, όπου προστέθηκαν σύμβολα (γράμματα, αριθμοί, χρώματα 

κλπ) και μετά συνέχισαν στο πλέγμα της μικρής πόλης. 
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Εικόνα 1: Εξοικείωση των παιδιών με τις BeeBots 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η γνωριμία με τους συνεργάτες. Στην υδρόγειο σφαίρα, σε έντυπους και 

ψηφιακούς χάρτες τα παιδιά βρήκαν τα σχολεία των συνεργατών μας και συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας 

όπου σχεδίασαν τη δικτύωση ανάμεσα στα σχολεία και έγραψαν τα ονόματα των περιοχών των άλλων σχολείων. 

(Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε αρχικά προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη, αλλά τελικά λόγω διαφορετικού 

ωραρίου των συνεργατών των σχολείων αυτό δεν κατέστη εφικτό). 

Επόμενο στάδιο ήταν η δημιουργία του περιβάλλοντος της μακέτας. Τα παιδιά μαζί με τις εκπαιδευτικούς 

προβληματίστηκαν σχετικά με τον χώρο και τις διαστάσεις που θα είχε το «περιβάλλον» της παιδικής χαράς. 

Ανάμεσα στα σχολεία υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τις σκέψεις των παιδιών και την απόφαση 

κάθε ολομέλειας τάξης (φελιζόλ, τραπέζι, έδαφος). Τα παιδιά έκαναν υπολογισμούς και μετρήσεις και προχώρησαν 

στη δημιουργία του βασικού «περιβάλλοντος». 

Ακολούθησε ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς. Ζητήθηκε από τα παιδιά να απεικονίσουν σχεδιαστικά πώς θα ήθελαν 

να είναι η παιδική χαρά που θα φτιάξουν και ποια παιχνίδια να περιλαμβάνει. Στη συνέχεια όλα τα σχέδια 

παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια (κάθε τάξης), υπήρξε συζήτηση και έγινε καταμέτρηση και ομαδοποίηση των 

παιχνιδιών που είχαν απεικονίσει. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ραβδογραμμάτων με διάφορους τρόπους 

(ψηφιακά ή με χειραπτικό υλικό), τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του έργου. 
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Η επιθυμία των εκπαιδευτικών και των τριών συνεργαζόμενων σχολείων ήταν κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος και την κατασκευή της παιδικής χαράς, τα παιδιά να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικό υλικό STEM. 

Θεωρήθηκε ότι το εξειδικευμένο υλικό θα ενίσχυε την προστιθέμενη αξία του έργου και θα πολλαπλασίαζε την 

κατάκτηση δεξιοτήτων STEM. Η προμήθεια αυτού του υλικού ήταν πάρα πολύ δύσκολη στα συνεργαζόμενα ελληνικά 

νηπιαγωγεία λόγω κόστους και δυσκολιών συνεργασίας με υπεύθυνους φορείς (π.χ. Σχολική Επιτροπή) και για το 

λόγο αυτό καθυστέρησε χρονικά. Ωστόσο, όταν τελικά οι σχολικές μονάδες κατάφεραν να προμηθευτούν το υλικό τα 

παιδιά ενθουσιασμένα ανυπομονούσαν να προχωρήσουν στις κατασκευές. 

Με σκοπό τον προβληματισμό και την εξοικείωση των παιδιών με τις έννοιες των φυσικών επιστημών που 

ενυπάρχουν στη μηχανική των παιχνιδιών της παιδικής χαράς, οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να στηριχτούν στη 

σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία και να αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά βίντεο και λογισμικά προσομοιώσεων στην 

υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Κάθε φορά πριν την κατασκευή κάποιου παιχνιδιού τα παιδιά 

παρακολουθούσαν σχετικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικά σχετικών προσομοιώσεων αλληλεπιδρώντας 

στο μέτρο του εφικτού με αυτά. Στο τέλος κάθε κατασκευής τα παιδιά μπορούσαν να επανέλθουν στα λογισμικά 

προσομοιώσεων ελέγχοντας και αλλάζοντας τις διάφορες παραμέτρους, αξιολογώντας με κάποιον τρόπο τις γνώσεις 

που είχαν κατακτήσει. 

Στο επόμενο στάδιο τα παιδιά προχώρησαν στην κατασκευή των παιχνιδιών στις μακέτες. Κάθε φορά χωρίζονταν σε 

μικρές ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως: λήψη απόφασης για το σημείο-σταθμός της μακέτας που θα 

έστηναν το παιχνίδι, απεικόνιση «συμβολικού αλγορίθμου προγραμματισμού», συμβολοποίηση κίνησης, 

προγραμματισμός  της BeeBot, ώστε να πάει σε εκείνο το σημείο, κατασκευή του παιχνιδιού, δοκιμή λειτουργίας του, 

λήψη φωτογραφιών της κατασκευής, προγραμματισμός της BeeBot ώστε να «ελέγξει» περιμετρικά την κατασκευή. 
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Εικόνα 2: Κατασκευάζοντας, δοκιμάζοντας, ελέγχοντας, διορθώνοντας 

Πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν η σύνδεση της δράσης με την καθημερινή ζωή. Τα παιδιά στην αρχή αλλά και στο 

τέλος κάθε κατασκευής ανέφεραν εμπειρίες τους σχετικά με τη χρήση παιχνιδιών της παιδικής χαράς. Ειδικά μετά 

την κατασκευή ήταν εντυπωσιακό ότι εμπλουτίστηκε ο προφορικός τους λόγος καθώς χρησιμοποιούσαν και λέξεις 

από την σχετική φυσικοεπιστημονική ορολογία. Στα σχολεία που υπάρχουν αληθινά παρόμοια παιχνίδια στην αυλή, 

φυσικά οι παρατηρήσεις, οι πειραματισμοί και οι εμπειρικές καταστάσεις  εξελίχθηκαν περισσότερο. 

Πιστεύουμε ότι η πρώτη χρονιά υλοποίησης τόσο για τα παιδιά, όσο και για τις εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων 

σχολικών μονάδων ήταν μια πάρα πολύ όμορφη και εποικοδομητική εμπειρία που πέτυχε τους στόχους της. Το έργο 

ολοκληρώθηκε με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι η συνέχιση και ο εμπλουτισμός του την επόμενη σχολική χρονιά 

θα ενίσχυε και θα ενδυνάμωνε κάθε θετικό στοιχείο της δράσης. 

Υλοποίηση Σχολικού Έτους 2018-2019 
Κατά την δεύτερη χρονιά υλοποίησης του έργου, τα συνεργαζόμενα σχολεία ήταν το 8ο Νηπιαγωγείο Κιλκίς και το 

20ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας, καθώς πολλές από τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει την πρώτη 

χρονιά υλοποίησης άλλαξαν σχολικές μονάδες. 

Σ’ αυτή τη δεύτερη χρονιά, το έργο διατήρησε τους αρχικούς του στόχους, οι οποίοι ήταν απόλυτα συνυφασμένοι με 

τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης STEM, ώστε τα παιδιά τόσο του νέου συνεργαζόμενου νηπιαγωγείου του Κιλκίς, 

τα οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο έργο, όσο και τα νεοεγγραφέντα παιδιά του νηπιαγωγείου της 

Καρδίτσας, να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία του STEM και της ρομποτικής. Ωστόσο το έργο προχώρησε κι ένα βήμα 

παραπέρα. Προσπάθησε να επεκτείνει τους στόχους του προγράμματος κι όλα όσα διεξάγονταν μέσα στη σχολική 

τάξη με τον απόλυτα πραγματικό σκοπό ενός αυθεντικού προβλήματος που ζητούσε επίλυση. Κατ’ επέκταση 

επιχείρησε τη σύνδεση με το άμεσο περιβάλλον των παιδιών (το κεντρικό πάρκο της πόλης τους), την ενεργοποίηση 

τους ως πολίτες που εντοπίζουν προβλήματα και τα αντιμετωπίζουν με έναν αειφορικό τρόπο σκέψης. 

Το έργο ξεκίνησε όταν στο 20ο Ν/Γ Καρδίτσας έφτασε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το σχολείο του 8ου Ν/Γ Κιλκίς, 

όπου αναφερόταν ένα πραγματικό και υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα παιδιά εκεί. Στο Δημοτικό πάρκο 

της πόλης τους δεν υπήρχε παιδική χαρά για να παίζουν τα παιδιά. Έχοντας πληροφορηθεί, μέσω της δασκάλας τους, 

της πλατφόρμας etwinning και της δικής τους BeeBot, το έργο του σχολείου την προηγούμενη χρονιά, ζητούσαν 

βοήθεια στο σχεδιασμό της δικής τους παιδικής χαράς. Οι Πράκτορες της Καρδίτσας συμφώνησαν και τους έστειλαν 

ένα βίντεο με μια συνοπτική παρουσίαση του έργου. Στη συνέχεια, τα παιδιά από το 8ο Ν/Γ Κιλκίς ζωγράφισαν και 
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έστειλαν στα παιδιά της Καρδίτσας την παιδική χαρά των ονείρων τους σε συνεργατικό αρχείο issuu. Στη συνέχεια 

φυσικά και συνωμοτικά, δημιουργήθηκαν μυστικές ταυτότητες για πράκτορες που αφήνουν το αποτύπωμά τους. 

Επόμενο στάδιο ήταν η γνωριμία των συνεργατών. Δυστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατό μέσω τηλεδιάσκεψης, όμως 

οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν πολλές δράσεις με έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, ενώ δημιουργήθηκε και ένας 

συνεργατικός ηλεκτρονικός χάρτης. Στις δράσεις έγινε εντοπισμός των δύο περιοχών, υπολογισμός της μεταξύ τους 

απόστασης, προγραμματισμός των BeeBots ώστε να μετακινηθούν πάνω στο χάρτη, εντοπισμός των σχολείων και 

των πάρκων των δύο πόλεων. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε πολύ προσεκτική μελέτη και σύγκριση των δύο πάρκων ως προς το μέγεθος, το σχήμα, 

την απόσταση από τις σχολικές μονάδες, το είδος του εδάφους, την ύπαρξη δέντρων ή όχι (Εικόνα 3). Οι παράλληλες 

μελέτες αναρτήθηκαν σε συνεργατικό padlet. 

 

Εικόνα 3: Μελέτη και σύγκριση των πάρκων των δύο πόλεων 

Ακολούθησε ο σχεδιασμός και η δημιουργία του βασικού περιβάλλοντος για τη μακέτα της παιδικής χαράς από τους 

Πράκτορες της Καρδίτσας, την οποία οι Πράκτορες του Κιλκίς αξιολόγησαν βάσει δημοσκόπησης (ένεκα 

προεκλογικής περιόδου) και έκριναν ότι τους άρεσε πολύ. 

Το επόμενο στάδιο αφορούσε την εξοικείωση με τις έννοιες των φυσικών επιστημών και τη μελέτη τους τόσο στο 

πεδίο όσο και στην τάξη. Οι Πράκτορες της Καρδίτσας επισκέφτηκαν την παιδική χαρά του πάρκου της πόλης τους 
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(Πάρκο Παυσίλυπο) και μελέτησαν ‘φυσικοεπιστημονικά’ ερωτήματα στην πράξη και στη συνέχεια με το 

εκπαιδευτικό υλικό STEM και στην τάξη, ενώ οι Πράκτορες του Κιλκίς μελέτησαν τα ίδια ερωτήματα μέσα από 

ψηφιακές προσομοιώσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Η ολοκλήρωση της μακέτας της παιδικής χαράς πραγματοποιήθηκε κατά την ενασχόληση των Πρακτόρων της 

Καρδίτσας με το εκπαιδευτικό υλικό STEM. Τα παιδιά, έχοντας στο μυαλό τους όσα είχαν παρατηρήσει και 

κατανοήσει κατά την επίσκεψη στο πάρκο, συνέθεσαν και τοποθέτησαν στην παιδική χαρά τα παιχνίδια που είχαν 

ζητήσει τα παιδιά του Κιλκίς (κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες, γύρω-γύρω όλοι με γρανάζια και μια τσουλήθρα με 

αμάξια)! Στη συνέχεια προγραμμάτισαν την BeeBot να μετακινηθεί από παιχνίδι σε παιχνίδι πάνω στη μακέτα, και 

στο τέλος σε συνολική διαδρομή. 

Ωστόσο, πριν την παρουσίαση της ολοκληρωμένης μακέτας παιδικής χαράς οι Πράκτορες της Καρδίτσας κάλεσαν 

τους Πράκτορες του Κιλκίς σε ένα Παιχνίδι Γρίφων και Κωδίκων (Εικόνα 4). Έφτιαξαν ψηφιακά ένα σχέδιο της 

παιδικής χαράς όπου σε κάθε παιχνίδι αντιστοιχούσε ένας αριθμός κι ένας γρίφος. Αν τα παιδιά έβρισκαν ποιο 

παιχνίδι αφορούσε κάθε γρίφο τότε μπορούσαν να διαβάσουν ένα QR code που αποκάλυπτε μια λέξη. Οι Πράκτορες 

του Κιλκίς εκτύπωσαν και συνέθεσαν το Σχέδιο, μετακίνησαν την BeeBot  από αριθμό σε αριθμό ώστε να ανοίξουν 

τον σχετικό γρίφο, αποκρυπτογράφησαν τους κωδικούς QR, αντέγραψαν τις κρυμμένες λέξεις και τελικά συνέθεσαν 

την πρόταση: ΚΙΛΚΑΡ: ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ !!! 

 

Εικόνα 4: Παίζοντας με γρίφους και κώδικες QR Code 
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Η σύνδεση με την πραγματικότητα θεωρήθηκε ξανά απαραίτητη κι έτσι οι Πράκτορες του Κιλκίς αφού είχαν πια το 

σχέδιο και τη μακέτα από τους Πράκτορες της Καρδίτσας αποφάσισαν να φτιάξουν ένα Σχέδιο Δράσης (Εικόνα 5) και 

με βάση αυτό να απευθυνθούν στον νέο Δήμαρχο της πόλης τους τον Σεπτέμβρη και να ζητήσουν την δημιουργία της 

παιδικής χαράς στο Δημοτικό πάρκο του Κιλκίς!! 

 

Εικόνα 5: Χάρτης, μακέτα και σχέδιο δράσης 

Παράλληλα, κι αφού οι Πράκτορες της Καρδίτσας είχαν ολοκληρώσει την αποστολή τους πήραν τη BeeBot, τις 

δασκάλες και τους γονείς τους και πήγαν εκπαιδευτική εκδρομή. Πίστα με άξονα τα σημεία του ορίζοντα της 

περιοχής είχαν ετοιμάσει και παιχνίδι έστησαν στη στιγμή. Κρυμμένο θησαυρό έπαιξαν και τα παιχνίδια ανακάλυψαν, 

στην πίστα τα τοποθέτησαν και τη BeeBot πάλι προγραμμάτισαν, βόλτα σε όλα να γυρίσει κι ολοκληρωμένη 

διαδρομή πάνω στη νέα μακέτα να πραγματοποιήσει!! Οι γονείς που ήταν συνοδοί στην εκδρομή είπαν: "Μα πότε τα 

μάθατε όλα αυτά εσείς;;" Κι εμείς οι μυστικοί πράκτορες κοιταζόμασταν λιγάκι και συνωμοτικά κλείναμε το μάτι!!!!!! 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η περιγραφή της υλοποίησης του έργου κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, θεωρούμε ότι παρουσιάζει 

ξεκάθαρα στοιχεία που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ‘αποτελέσματα’. 

 Η δημιουργία 5 μακετών παιδικής χαράς από τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία μέσα στη διετία υλοποίησης αποτελεί 

ένα βασικό αποτέλεσμα. Η συναρμολόγηση από τα παιδιά των παιχνιδιών της παιδικής χαράς, μέσα από την 

εξοικείωση με τις έννοιες των φυσικών επιστημών και η σύνθεσή τους σε κάθε μακέτα παιδικής χαράς θεωρείται 

κατά τη γνώμη μας ως ένα ακόμα αποτέλεσμα. Η επίλυση γρίφων, η συμπλήρωση σχετικών φύλλων εργασίας, η 

κατασκευή κοινών ταυτοτήτων των Μυστικών Πρακτόρων, ο προγραμματισμός των BeeBots και η εκτέλεση 

διαδρομών με τα ρομπότ,  τα ραβδογράμματα επιλογής παιχνιδιών και η συμμετοχή στις προσομοιώσεις θεωρούμε 

ότι αποτελούν ενδείξεις της συνέργειας των σχολείων. Η ανταλλαγή μηνυμάτων, βίντεο, συνεργατικών αρχείων, οι 
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συνεργατικοί ψηφιακοί χάρτες, η παράλληλη μελέτη των πάρκων και η αποτύπωση των παρατηρήσεων με 

συνεργατικά εργαλεία, η αξιολόγηση μέσω δημοσκόπησης του προτεινόμενου σχεδίου μακέτας (τη δεύτερη χρονιά), 

τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, το παιχνίδι με τους QR κωδικούς και η σύνθεση του τελικού 

μηνύματος, το τελικό σχέδιο της μακέτας και η ενσωμάτωσή του στο σχέδιο δράσης που συνέταξαν τα παιδιά είναι 

ενέργειες που προέκυψαν ως αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου.  

Στη συνέχεια (Πίνακας 1) παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια αποτελέσματα που αφορούν τις συνεργατικές δράσεις 

που υλοποιήθηκαν. 

Δραστηριότητα/Προϊόν Σύνδεσμος 

The identity of a spy https://padlet.com/kon_papaioannou/9usm85zly7h5  

The accessories of a spy  https://padlet.com/kon_papaioannou/ctecvtjol88w 

Ζωγραφίζω την παιδική χαρά των 

ονείρων μου  

https://issuu.com/mariaioannidou15/docs/__________________

__________________898cbbdaa97a04  

ΒΒ πράκτορες συνεργάτες παίζουν με 

χάρτες 

 

https://www.zeemaps.com/map?group=3391925&location=Greec

e&add=1# 

Τα πάρκα των πόλεών μας: 

παρατηρούμε, συγκρίνουμε, εκτιμούμε, 

συμπεραίνουμε 

https://padlet.com/mmmioannidou/fl7az2zu8uuw 
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Δημοσκόπηση για τη μακέτα του πάρκου https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb2EXH_JIqvpO0Cl7

W7N0qxAPbd0_-pcabIaI-QGsjLJBkrg/viewform 

Πίνακας 1:   Συνεργατικά online προϊόντα έργου 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο αντίκτυπος από την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM φάνηκε να είναι θετικός από τη διετή υλοποίηση του έργου. Οι 

μαθητές/τριες έδειξαν να επιτυγχάνουν τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί. Από τις ενέργειές τους έδειξαν ότι 

εξοικειώθηκαν αρκετά με έννοιες των φυσικών επιστημών, όπως το Βάρος, η Δύναμη και η Ταλάντωση, η Τριβή, η 

Ενέργεια, καθώς κατασκεύαζαν τα παιχνίδια της παιδικής χαράς (τραμπάλες, κούνιες, τσουλήθρες, γύρω-γύρω όλοι). 

Κατάφεραν ακολουθώντας αρχές μηχανικής να συνδέσουν διάφορα τουβλάκια LEGO, γρανάζια και άλλο κατάλληλο 

χειραπτικό εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να κατασκευάσουν τα παιχνίδια. Δημιούργησαν κατάλληλους αλγόριθμους, 

ώστε να προγραμματίσουν τη BeeBot να μετακινηθεί πάνω στη μακέτα της παιδικής χαράς, επίλυσαν προβλήματα 

χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες και λογισμούς. O συνδυασμός της ρομποτικής και άλλων ψηφιακών μέσων με 

την κατασκευή με χειραπτικό υλικό της μακέτας και των παιχνιδιών της παιδικής χαράς, καθώς και η οριζόντια 

δικτύωση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων-συνεργατών, είχε θετικό αντίκτυπο στην καλύτερη 

κατανόηση εννοιών των φυσικών επιστημών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μαθηματικής σκέψης, δεξιοτήτων 

προγραμματισμού του ρομπότ και δεξιοτήτων συνεργασίας, συνεπώς στον επιστημονικό εγγραμματισμό και στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

Σε επίπεδο εξ αποστάσεως συνεργασίας και επικοινωνίας φάνηκε η ενεργός συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια του 

έργου και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση, χωρίς την οποία δεν θα επιτυγχάνονταν τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τα σχόλια στα forum  κάτω από κάθε σελίδα δραστηριοτήτων του twinspace, 

αποτέλεσαν τη διαρκή αξιολόγησή τους για τις δράσεις του έργου. Οι σχολιασμοί τους στην ουσία υποδείκνυαν το 

σχεδιασμό των επομένων δραστηριοτήτων, ώστε να έχουν νόημα κι ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά. 

Περαιτέρω θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο STEM συνέβαλε ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των 

μαθητών/τριών να κατανοούν το περιβάλλον που υπάρχει στην πόλη τους, να προσανατολίζονται, να εντοπίζουν 

προβλήματα, να ενεργοποιούν την κριτική τους σκέψη, να δρουν, με σκοπό να τα επιλύσουν. Το έργο τους/τις 

παρακίνησε να αναλάβουν ρόλους και να εμπλακούν σε σχεδιασμό δράσεων αλλαγής του άμεσου βιωματικού και 
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τοπικού περιβάλλοντός τους.  Η προσέγγιση STEM και η ρομποτική συνδέθηκαν με την αειφορία, υπό την έννοια ότι 

χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους και αφορούν 

τη βελτίωση των συνθηκών του πάρκου της πόλης τους ευρύτερα της ζωής στην πόλη τους, τόσο ως φυσικό όσο και 

ως δομημένο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, κρίνεται αξιοσημείωτο ότι πολλοί/ές μαθητές/τριες στα ελληνικά 

νηπιαγωγεία που συμμετείχαν στο έργο, ζήτησαν από τους γονείς τους να παρακολουθήσουν σχετικά εργαστήρια 

ρομποτικής. 

Οι συνεργαζόμενες εκπαιδευτικοί αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία εμπλουτίζοντας τις παιδαγωγικές τεχνικές μας, 

καθώς εφαρμόζαμε τη προσέγγιση STEM. Πειραματιστήκαμε σε κάτι με το οποίο δεν ήμασταν απόλυτα 

εξοικειωμένες, σχεδιάσαμε και καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα έργο που να έχει παιγνιώδη βάση, να 

παρουσιάζει έννοιες αρκετά δυσνόητες στα παιδιά και να τα εξοικειώνει με αυτές, να συνδυάζει τη χρήση ψηφιακού 

και χειραπτικού υλικού με τη ρομποτική. Η επιτυχία της υλοποίησης του έργου λειτούργησε ενισχυτικά προς την 

επαγγελματική αυτοεικόνα μας, και υποβοήθησε την επαγγελματική μας ανάπτυξη.   

Παράλληλα, το συγκεκριμένο έργο θεωρούμε ότι λειτούργησε θετικά για τις σχολικές μονάδες της χώρας μας καθώς 

απέκτησαν και αξιοποίησαν έναν εξοπλισμό που δεν συναντάται συχνά (έως τώρα) στα δημόσια νηπιαγωγεία. 

Διαφαίνεται πως με την ένταξη της προσέγγισης STEM στο νηπιαγωγείο, αυτό μετασχηματίζεται σε έναν δυναμικό 

οργανισμό μάθησης που εξελίσσεται και αλληλεπιδρά με την ευρύτερη κοινότητα με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και της ζωής. 

Στο μέλλον, ως εκπαιδευτικοί, στοχεύουμε να εντάξουμε το STEM συστηματικά στη μαθησιακή διαδικασία και τη 

διδακτική μεθοδολογία που ακολουθούμε στις τάξεις μας, καθώς είδαμε στην πράξη ότι δίνει νέα κίνητρα τόσο στα 

μικρά παιδιά όσο και στους/στις εκπαιδευτικούς τους για την ανακάλυψη της γνώσης. Παράλληλα, στοχεύουμε να 

παρέχουμε ενημέρωση για τα συνολικά αποτελέσματα  του έργου και τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν από παιδιά κι εκπαιδευτικούς δημοσιοποιώντας το έργο στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα μέσω 

της ψηφιακής πλατφόρμας, παρουσιάσεων σε ημερίδες σχολικών δραστηριοτήτων, στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένες 

ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια.  

Η δημοσιοποίηση του έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα ενδεχομένως θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα 

παράδειγμα ‘καλής πρακτικής’ προς άλλους/ες εκπαιδευτικούς σχετικά με την ένταξη της προσέγγισης STEM στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια, οι οργανωμένες επιμορφωτικές δράσεις (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) από τους 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

584 

αρμόδιους φορείς προς τους/τις εκπαιδευτικούς θα λειτουργούσαν ενισχυτικά και υποστηρικτικά προς την 

υιοθέτηση της προσέγγισης STEM. 

Επίσης, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πεδίο έχει και μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον με την έννοια της μελέτης, 

μεταξύ άλλων, του πώς η προσέγγιση STEM μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και 

στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, ποιος είναι ο τρόπος και ο βαθμός που η προσέγγιση STEM επηρεάζει 

τη γνωστική ανάπτυξη, τον επιστημονικό εγγραμματισμό και την κοινωνική ταυτότητα των παιδιών, κι αν η επίδραση 

χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα, ποιες είναι οι παράμετροι που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη, ποια τα κριτήρια 

επιλογής εκπαιδευτικού υλικού STEM. Κι ακόμα να μελετηθεί πώς ένα έργο eTwinning με κατεύθυνση STEM μπορεί 

να επηρεάσει και σε ποιο βαθμό τις παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών.  

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πρόκληση για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ένταξη της 

προσέγγισης STEM στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, ήδη από το νηπιαγωγείο/πρωτοσχολική ηλικία, 

καθώς διαφαίνεται να έχει μια δυναμική μετασχηματισμού του σχολείου σε φορέα μάθησης που δύναται να 

αναπτύξει τις δεξιότητες των πολιτών του 21ου αιώνα και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες τεχνολογικές, ηθικές και 

περιβαλλοντικές προκλήσεις.  
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Άυλη πολιτιστική κληρονομιά:  

Οι θησαυροί του χθες, θεμέλιο για το αύριο 

 Κατσάλη Ευγενία1, Καλανταρίδου Δέσποινα2, Αναστασίου Αντιγόνη3, Γούλα Μαρία4, 
Αναστασοπούλου Παρασκευή5, Μαυροπούλου Γενοβέφα6, Σαουλίδου Κωνσταντινιά7, Χατζηστεφάνου 

Ελένη8, Χλωρίδου Αναστασία9 
1 Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) - 1ο 2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μουρικίου (Νομός Κοζάνης)  

eugekat@yahoo.gr 
2 Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) – 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσ/νίκης) 

dkaladar@hotmail.com  
3 Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) – 48ο 4/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών (Νομός Αχαΐας)  

antigonianastasiou@hotmail.com 
4 Δασκάλα (ΠΕ 70) - 1ο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου (Νομός Κοζάνης) 

goulamarfwt@yahoo.gr 
5 Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) – 48ο 4/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πατρών (Νομός Αχαΐας) 

ddogalis@yahoo.gr 
6Δασκάλα (ΠΕ 70) - 1ο 6/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου (Νομός Κοζάνης) 

genovefamav@hotmail.com  
7Δασκάλα (ΠΕ 70) – 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Νομός Ηρακλείου) 

ninasaoulidou@gmail.com  
8Δασκάλα (ΠΕ 70) - 8ο 12/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας (Νομός Κοζάνης) 

elhatsist@gmail.com  
9 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ 86) - 6/θ Δημοτικό Σχολείο Άρδασσας (Νομός Κοζάνης) 

chloridoua@yahoo.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στην έρευνα και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ενός 

eΤwinning έργου με σχολεία του Ελλαδικού χώρου. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία μαθητών και 

εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και είχε διάρκεια εννέα μήνες. 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πέρασμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από το παρελθόν στο παρόν και στο 

μέλλον. Συνεργάτες και βοηθοί κατά τη διάρκεια του προγράμματος η οικογένεια αλλά και η τοπική κοινωνία που 

εμπλέχτηκε στις διάφορες δράσεις και συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων του έργου. Οι συνεργατικές δράσεις 

μεταξύ των σχολείων που υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τη χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων web 

2.0 έπαιξαν καίριο ρόλο στην διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανακάλυψη των «θησαυρών» 

του κάθε τόπου. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Τοπική Κοινωνία, ΤΠΕ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη εποχή η κληρονομιά αποτελεί τη λύση ώστε ο άνθρωπος ζώντας στο παρόν του να αναβιώσει τις 

αναμνήσεις του παρελθόντος, τα κομμάτια της υλικής και της άυλης παράδοσης (Smith, 2006). Μέσα από αυτήν 

περνάει η γνώση του πολιτισμού από γενιά σε γενιά αφού αναδεικνύονται οι προφορικές παραδόσεις, οι χοροί, η 

ενδυμασία και άλλα στοιχεία του υλικού βίου. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι συνυφασμένη με την ταυτότητα του 

ανθρώπου, την καταγωγή του αλλά και με τα χαρακτηριστικά που έχει μια κοινότητα ή ακόμη μία χώρα (Κόνσολα, 

2006).  

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Faro (2005), η πολιτιστική κληρονομιά ορίζεται ως «ένα σύνολο πόρων 

κληροδοτημένων από το παρελθόν, τους οποίους οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ανεξάρτητα από το καθεστώς 

ιδιοκτησίας τους, ως αντανάκλαση και έκφραση των διαρκώς εξελισσόμενων αξιών, πεποιθήσεων, γνώσεων και 

παραδόσεων. Συμπεριλαμβάνει όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση 

ανθρώπων και τόπων στο πέρασμα του χρόνου», τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στη 

δύση του εικοστού αιώνα υιοθετήθηκε ο διευρυμένος ορισμός συμπεριλαμβάνοντας επίσης την ενάλια πολιτιστική 

κληρονομιά αλλά και την άυλη, με τις προφορικές παραδόσεις, τις τέχνες του θεάματος και τις 

ιεροτελεστίες .Συμπεριέλαβε με άλλα λόγια όλα τα άυλα στοιχεία, τα οποία θεωρούνται από μια δεδομένη 

κοινότητα ως σημαντικά συστατικά της εσωτερικής της ταυτότητας αλλά και της μοναδικότητάς της σε σύγκριση με 

όλες τις άλλες ανθρώπινες ομάδες (Lenzerini, 2011). 

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί μια ζωντανή πηγή ενέργειας που ανανεώνεται διαρκώς, βρίσκεται σε συνεχή 

εξελικτική ανασύσταση και διαμόρφωση (Bokova, 2013). Οι νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τόσο 

τη διαχείρισή της αλλά συγχρόνως επιτάσσουν την ενεργό συμμετοχής της κοινότητας και της κοινωνίας 

περισσότερο από ποτέ (Χήνου, 2018). Θεωρείται πλέον ότι η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνεισφέρει στις 

τοπικές κοινωνίες διασώζοντας και διατηρώντας η μοναδικότητάς τους (Khovanona-Rubicondo, 2012) αλλά και 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κοινής τους ιστορίας. Η πολιτιστική κληρονομιά υποδηλώνεται παντού σε ότι 

σκεφτόμαστε και σε ότι κάνουμε (Lowenthal, 2005), διαμορφώνει και διαμορφώνεται από την καθημερινή μας ζωή. 
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Η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνεται από τις κοινότητες και τα άτομα. Με δεδομένη τη συγκεκριμένη 

διαπίστωση θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς αυτονόητη τη συμμετοχή του κοινού στη διαφύλαξη, διατήρηση και 

μετάδοσή της στις επόμενες γενιές. Για να διαφυλαχθεί η κοινωνική πτυχή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, 

χρειάζεται η ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και διάδοσης πληροφοριών στην κοινή γνώμη και 

ειδικότερα σε νέους για να δημιουργήσουν, διατηρήσουν και μεταδώσουν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά στο 

πλαίσιο των δικών τους δραστηριοτήτων διαφύλαξης και να τους εμπλέξουν ενεργά στη διαχείρισή της (CoE, 2005, 

Άρθρα 11, 14, 15). 

Η εκπαίδευση αποτελεί πρωταρχική στρατηγική προβολής και προώθησης της πολιτιστική κληρονομιάς προς την 

κατεύθυνση αυτή, καθώς επιτυγχάνει ταυτόχρονα στόχους που αφορούν την προστασία και διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής αλλά, επίσης, πετυχαίνουν την ενίσχυση της προσωπικής ικανοποίησης 

(Paige, 2009). Η ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών εργαλείων με την αξιοποίηση των τεχνολογιών διευκολύνει τη 

διάχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην οικογένεια, την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Μέσω του eΤwinning προγράμματος και 

με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και με τη συμβολή του κοινωνικού τους περίγυρου, σχολεία συνεργάστηκαν, 

γνωρίζοντας, συγκρίνοντας και ανταλλάσοντας πολιτισμικά στοιχεία του τόπου τους, αναγνωρίζοντας τη 

σπουδαιότητά τους και συμβάλλοντας στη διατήρησή τους. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή κείμενα για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό(2003),  οι στόχοι του προγράμματος είναι: 

• Η διαφύλαξη και η διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς με βασικό άξονα την ευαισθητοποίηση των 

νέων, μέσα από τις προφορικές παραδόσεις, τις επιτελεστικές τέχνες όπως ο χορός και η μουσική, τις 

εορταστικές εκδηλώσεις όπως τα έθιμα στον κύκλο του χρόνου, την τεχνογνωσία που συνδέεται με την 

παραδοσιακή χειροτεχνία. 

• Ο αποδοχή και ο σεβασμός μεταξύ κοινοτήτων, ομάδων και ατόμων για κάθε στοιχείο πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

• Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, σεβασμού, ελεύθερης έκφρασης μέσα από την ανάπτυξη 

ανταλλαγής απόψεων, αλληλεπίδρασης, διάδρασης. 

• Η καλλιέργεια της ανακαλυπτικής μάθησης μέσω βιωματικών δράσεων. 
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• Η ανάπτυξη της ικανότητας ολοκλήρωσης μιας εργασίας. 

• Η εποικοδομητική χρήση των ΤΠΕ, μέσω χρήσης εργαλείων web2.0 

• Η δημιουργία συνεργατικού λαογραφικού μουσείου. 

• Η ανάδειξη του σχολείο ως πόλος έλξης και συνεργασίας όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας. 

• Η ανακάλυψη και ανάδειξη ενός μεγάλου θησαυρού της ανθρωπότητας: της Δημοκρατίας, της φιλίας, 

της συνεργασίας. 

• Η παρουσίαση του συνεργατικού έργου σε βιωματικό εργαστήρι. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 9 μήνες και συμμετείχαν 258 μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού. Το 

χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δημιουργήθηκε συνεργατικά μέσα στο Twinspace από όλους τους 

εκπαιδευτικούς. Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση διέτρεξε μεθοδολογικά όλο το πρόγραμμα από την 

αρχή μέχρι το τέλος του. Επιχειρήθηκε η διασύνδεση των στόχων του προγράμματος με το ωρολόγιο πρόγραμμα και 

τα μαθησιακά αντικείμενα του σχολείου και η συνεχής δημιουργία επικοινωνιακών καταστάσεων καθώς και η επαφή 

με την τεχνολογία (Paige, 2009).  

Οι μαθητές δούλευαν ομαδοσυνεργατικά, λαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στην έρευνα και τη λήψη αποφάσεων ενώ η 

διεπιστημονική προσέγγιση τα βοήθησε να οργανώσουν το υλικό που συγκέντρωσαν (Ματσαγγούρας, 2004).  

Η χρήση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων όπως η μουσική έδωσαν τη δυνατότητα για βαθύτερη γνωριμία με τον 

εαυτό των παιδιών με τον εαυτό τους και τους άλλους και διευκόλυναν στο δέσιμο της ομάδας (Αρχοντάκη & 

Καραντάνα, 2010). Οι δραστηριότητες αυτού του είδους αποτελούν πρόσφορο έδαφος για ν’ αναπτυχθούν η 

πολυφωνία, ο σεβασμός στην ατομικότητα του άλλου, η φαντασία και η δημιουργικότητα. Συμμετέχοντας με τις 

αισθήσεις, το σώμα, το συναίσθημα, τα άτομα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και κινητοποιήσουν το 

δημιουργικό δυναμικό τους. Η κινητοποίηση του ψυχοσωματικού οργανισμού αποτελεί θετική εμπειρία, υπό την 

έννοια ότι υπάρχει κίνηση αντί για πάγωμα (Μπακιρτζής, 2002).  

Η παρατήρηση, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των δράσεων γινόταν σε κάθε στάδιο του προγράμματος ενώ η 

ενεργητική ακρόαση με ενσυναίσθηση των προτάσεων των μελών, μαθητών και εκπαιδευτικών, βοηθούσε στην 

εξέλιξη του έργου. 
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Η χρήση της τεχνολογίας δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά σε όλο το έργο, ήταν το όχημα σε 

όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας, δημιουργίας υλικού και ανάρτησής του στο διαδίκτυο. Βοήθησε στην 

αναζήτηση και στην επιλογή συνεργατών και υλικού, στη διδασκαλία, στη δημιουργία των δράσεων. Δραστηριότητες, 

όπως το συνεργατικό λογότυπο, τα ψηφιακά μας βιβλία, τα βίντεο, παρουσιάσεις, το συννεφόλεξο, τα ηχητικά 

αποσπάσματα στην αφήγηση των παραμυθιών, η ανάρτηση εμπειριών και το μοίρασμα όλων αυτών με τα υπόλοιπα 

σχολεία υλοποιήθηκαν με εργαλεία των ΤΠΕ. Με την τεχνολογία μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να 

καταθέσουν τις απόψεις τους στο διαδικτυακό τόπο, να ανταλλάξουν υλικό, να μοιραστούν και να ολοκληρώσουν 

δραστηριότητες στο κοινό τους θέμα, να νιώσουν τη χαρά της γνωριμίας νέων εργαλείων και με έναν ευφάνταστο 

τρόπο να παίξουν αλλά και να μάθουν (Αναστασίου κ.α. 2018g). 

Υπήρξε χρήση ποικίλων εργαλείων web 2.0 που επιτρέπουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία, τη συνδιαμόρφωση 

περιεχομένου, την κοινωνικοποίηση των μαθητών, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή απόψεων (π.χ. padlet, 

google docs). Η ανακάλυψη της γνώσης γινόταν με τρόπο βιωματικό, μέσα από το παιχνίδι και τις ευχάριστες 

δραστηριότητες, ως εκ τούτου αυξήθηκε η ενεργή εμπλοκή του μαθητή στην παιδαγωγική διαδικασία. 

Πραγματοποιήθηκε μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναζήτησης 

πληροφοριών και κριτικής σκέψης. Η συμβολή των ΤΠΕ υπήρξε σημαντική στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνέβαλε 

στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους μάθησης 

και κάτω από το πρίσμα αυτό αποτέλεσαν ένα διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης ανατρέποντας την 

ισχύουσα κατάσταση. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, και ένα γράμμα από ένα δελφίνι που ζητούσε 

βοήθεια από τους μαθητές και σύστησε τα ζωάκια/μασκότ στις ομάδες. Τα παιδιά μετά από συζήτηση αποφάσισαν 

να γίνουν εξερευνητές καθώς και διασώστες της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να «ψάξουν» το κλειδί για να 

ανοίξουν το σεντούκι (Αναστασίου, κ.ά., 2018b). Για τον σκοπό αυτό, η κάθε ομάδα βρήκε όνομα και σύνθημα με 

δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα δημιούργησε μια μικρή παρουσίαση των μελών της, του σχολείου της και 

της πόλης. Με τη βοήθεια εργαλείων web όπως padlet, youtube, moviemaker, ανέβαινε το παραγόμενο υλικό στην 

πλατφόρμα eTwinning Live (Αναστασίου, κ.ά., 2018g). Στη συνέχεια οι eTwinners δημιούργησαν από κοινού το 

λογότυπο του έργου (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 7: Το λογότυπο του έργου. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής τα παιδιά ανακάλυψαν παραδοσιακές συνταγές και προϊόντα της 

περιοχής τους, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και φυσικά την οικογένεια, δημιούργησαν, 

μαγείρεψαν και δοκίμασαν τις νοστιμιές του κάθε τόπου (Σχήμα 2). (Αναστασίου, κ.ά., 2019c;2019h). 

 
Σχήμα 8: Παραδοσιακή συνταγή Αχαΐας. (48ο Νηπιαγωγείο Πατρών) 

Σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει το τραγούδι και η μουσική σε κάθε τοπική εκδήλωση, έτσι τα 

συνεργαζόμενα σχολεία ασχολήθηκαν με τη μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου τους, αλλά μέσω της 

πλατφόρμας και της μουσικής παράδοσης των υπολοίπων ομάδων. Η επιρροή είναι φυσικό επακόλουθο της 

συνεργασίας, τα χάλκινα μουσικά όργανα και ο ιδιαίτερος ήχος τους, ενθουσίασαν τους μικρούς μαθητές όπου με 

μεγάλο ζήλο αποφάσισαν να μάθουν όλοι το αγαπημένο τραγούδι «Μήλο μου κόκκινο» και να το μοιραστούν 

(Αναστασίου, κ.ά., 2018i). Αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής δράσης ένα υπέροχο βίντεο με όλους τους 

χαρούμενους και περήφανους χορευτές (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 9: Τα χάλκινα μουσικά όργανα. (1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου) 

Η επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων παραμένει η κινητήριος δύναμη του προγράμματος, έτσι τα 

παιδιά έμαθαν τα παραδοσιακά κάλαντα της περιοχής τους και τα τραγούδησαν μέσω Skype στα υπόλοιπα 

σχολεία.Γνωρίζοντας τα ήθη και τα έθιμα των εορτών, η κάθε ομάδα eTwinners αποφάσισε να «μοιραστεί» τους 

θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς της, και με μεγάλη αγάπη δημιούργησε και έστειλε δύο χριστουγεννιάτικα 

δώρα σε δύο από τα συνεργαζόμενα σχολεία (Αναστασίου, κ.ά., 2018e). Πολύ σύντομα οι θησαυροί ταξίδεψαν και 

έφτασαν στον προορισμό τους, δίνοντας χαρά, γεύσεις και μυρωδιές σε μικρούς και μεγάλους (Σχήμα 4).  

 
Σχήμα 10: Προετοιμασία και αποστολή των δεμάτων. (20ο και 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου) 
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Το διαδίκτυο έχει μπει στην σχολική καθημερινότητα και με αφορμή της Μέρα Ασφαλούς Δικτύου οργανώθηκε μια 

σειρά από δραστηριότητες για την ενημέρωση παιδιών και γονέων, όπως ανάγνωση του παραμυθιού «Η μεγάλη 

απόφαση του @Παπάκι», συζήτηση για την ορθή χρήση του διαδικτύου, ζωγραφική, δημιουργία κολλάζ, 

διοργάνωση ημερίδας, ενημερώσεις γονέων και διακίνηση δωρεάν εκτυπωμένου υλικού από το διαδίκτυο 

(Αναστασίου, κ.ά., 2018d). Σειρά είχε η λαογραφική παράδοση δίνοντας χώρο σε μύθους και παραμύθια να βγουν 

στην επιφάνεια. Τα παιδιά άκουσαν και διάβασαν και τις παραδοσιακές ιστορίες των συνεργαζόμενων σχολείων 

καθώς αυτές διαμοιράζονταν στην πλατφόρμα. Από κοινού μαθητές και εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να ασχοληθούν 

με τον Ερωτόκριτο, με ανάγνωση του βιβλίου ανά ηλικιακή ομάδα, παραστάσεις κουκλοθέατρου, μαθαίνοντας 

τραγούδια και κάνοντας δραματοποιήσεις (Σχήμα 5). 

 
Σχήμα 11: Ερωτόκριτος και Εικαστικά. (8ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας) 

Οι μεταμφιέσεις των παιδιών ήταν η αφορμή για την έναρξη των καρναβαλικών δραστηριοτήτων. Κρυμμένοι 

θησαυροί, αποκριάτικα παραδοσιακά γλέντια, γαϊτανάκια, χοροί, παραδόσεις και παρελάσεις είχαν την τιμητική τους 

και φυσικά διαχέονταν μέσω της σελίδας του προγράμματος. Επειδή πάντα θα υπάρχει λόγος για γιορτή 

διοργανώθηκε για τα γενέθλια της μασκότ συνεργαζόμενου σχολείου ένα μεγάλο γλέντι όπου τα παιδιά χάρισαν 

ευχές, τραγούδια και γλέντησαν όλοι μαζί. Η απόσταση μηδενίζεται, καθώς μηδενίζονται οι φόβοι. Η λέξη 

«κολοκύθα» γίνεται ασπίδα για τα παιδιά, τα οποία την χορεύουν και την τραγουδάνε κερδίζοντας διακρίσεις, μα 

πάνω από όλα ηθική ικανοποίηση (Σχήμα 6) (Αναστασίου, κ.ά., 2018j). 
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Σχήμα 12: Τα παιδιά παρουσιάζουν το τραγούδι τους σε διαγωνισμό τραγουδιού. (1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μουρικίου) 

Την άνοιξη οι τάξεις γέμισαν βότανα, λουλούδια, άγρια χόρτα της περιοχής και τα παιδιά κάνανε εξορμήσεις στα 

λαογραφικά και στα αρχαιολογικά μουσεία. Σε ρόλο εξερευνητή παρατήρησαν και φωτογράφισαν τα αντικείμενα και 

τις παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής τους. Με την βοήθεια web εργαλείων όπως ourboox και youtube 

δημιουργήθηκε ομαδική παρουσίαση των παραδοσιακών στολών. Τα παιδιά μεταμόρφωσαν και αυτά γωνιές 

«λαογραφικού υλικού» στο σχολείο τους, φτιάχνοντας μικρά λαογραφικά μουσεία με σπουδαίους θησαυρούς, 

εμπλέκοντας την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν για τα παραδοσιακά παιχνίδια και 

έτσι επιστρατεύτηκαν εκπαιδευτικοί, γονείς, γιαγιάδες και παππούδες για να αφηγηθούν, να δείξουν πως 

φτιάχνονται και να παίξουν μαζί τους, με καρύδια, βόλους, πέτρες, κούκλες και μπάλες από κουρέλια, κατασκευές 

και παιχνίδια με κεραμίδια, φτερά και κλωστές. Φυσικά το θέατρο σκιών κερδίζει μικρούς και μεγάλους, ο 

Καραγκιόζης και η τέχνη του εμπνέει τα παιδιά με δικές τους αυτοσχέδιες παραστάσεις (Σχήμα 7) (Αναστασίου, κ.ά., 

2019b). 
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Σχήμα 13: Αυτοσχέδια παράσταση από μαθητές. (3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης) 

Η σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και όλοι οι eTwinners με μία σειρά γρίφων βρήκαν το κλειδί για να ανοίξουν 

το σεντούκι τους και να συμπληρωθεί η συλλογική ακροστιχίδα (Σχήμα 8) (Αναστασίου, κ.ά., 2019a).  

 
Σχήμα 14: Δημιουργία ομαδικής αφίσας. (Δημοτικό Σχολείο Άρδασσας) 

Ο θησαυρός είναι οι ίδιοι, η δημοκρατία και η φιλία που τους οδήγησαν στο τέλος του προγράμματος, όπως τους 

ενημερώνει ο Βασιλιάς Μίνωας με το γράμμα του. Τα παιδιά περήφανα πλέον παρουσίασαν το πρόγραμμα στις 

οικογένειες τους, στους υπόλοιπους μαθητές αλλά και στην τοπική κοινωνία, με χορούς, τραγούδια, μικρά δρώμενα 

και εκδηλώσεις. 
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ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το σεντούκι με τους κρυμμένους θησαυρούς, ανέδειξε ένα μεγάλο θησαυρό. Την ανάπτυξη συνεκτικών δεσμών, την 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, μέσω της διάχυσης του έργου, η 

οποία πραγματοποιήθηκε από την έναρξη ως την ολοκλήρωσή του. 

Οι τοπικοί φορείς, οι τοπικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι διδασκόντων, οι οικογένειες των μαθητών 

και μέλη της τοπικής κοινωνίας, ενημερωνόταν για κάθε δραστηριότητα και συμμετείχαν ενεργά σε κάθε εκδήλωση. 

Η ενημέρωσή πραγματοποιήθηκε δια ζώσης αλλά και μέσω των δημοσιεύσεων στα blog των εκπαιδευτικών και των 

σχολείων του προγράμματος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των καναλιών στο youtube, τον ηλεκτρονικό τύπο. 

Κάποιες φορές αναλάμβαναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Για παράδειγμα, τοπικοί σύλλογοι ανέλαβαν την παρουσίαση 

τοπικών παραδοσιακών φορεσιών, μουσικοί μύησαν τους μαθητές στην τοπική παραδοσιακή μουσική και χορό, 

γονείς και κάτοικοι συμμετείχαν σε βιντεοκλίπ, γιαγιάδες μοιράστηκαν τοπικές παραδοσιακές συνταγές (Αναστασίου, 

κ.ά., 2018h). Προσωπικά αντικείμενα και οικογενειακά κειμήλια. Συνέβαλαν στη γέννηση των μουσείων της τάξης. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε τοπικές εκδηλώσεις και δρώμενα που αποτελούν θησαυρούς του τόπου 

τους (Αναστασίου, κ.ά., 2018c). 

Το έργο για κάθε σχολείο έκλεισε με παρουσιάσεις ανοιχτές σε κοινό. Παρουσιάστηκαν οι τοπικοί θησαυροί όλων 

των συνεργατών σαν ένα πολύχρωμο, πολύτιμο μωσαϊκό. Άνοιξε το σεντούκι και κοινωνήσαμε με όλους τους φορείς, 

τους συλλόγους και τους γονείς τον μέγιστο θησαυρό, την έννοια της Δημοκρατίας με παιγνιώδη και άμεσα 

αντιλήψιμο τρόπο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Υπήρξαν αδιαμφισβήτητα οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες που αποτυπώθηκαν στην αξιολόγηση που γινόταν με 

διάφορους τρόπους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Η αξιολόγηση διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική, ήταν μια διαδικασία ενταγμένη σε κάθε ενότητα του 

προγράμματος, αντιλαμβάνοντάς την ως αναπόσπαστο στοιχείο της μάθησης που οδηγεί σε ανατροφοδότηση και 

επίτευξη των στόχων (Ματσαγγούρας, 2004). Πραγματοποιήθηκε με διάφορους τρόπους και κυρίως με παιγνιώδεις 

δραστηριότητες και έδειξε την αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την 

πολιτιστική κληρονομιά και την επιθυμία να ασχοληθούν και την επόμενη χρονιά με πρόγραμμα eTwinning. Πιο 

συγκεκριμένα η αρχική αξιολόγηση έγινε διερευνώντας την αρχική γνώση με καταιγισμό ιδεών (Ματσαγγούρας, 
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2004) και με την χρήση mentimeter. Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με ερωτήσεις και συζητήσεις 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, με επίλυση γρίφων, με δημιουργία παρουσιάσεων, όπως prezi, google sites και 

με νοητικούς χάρτες (Σαουλίδου, 2018). Η χρήση νοητικών χαρτών ενεργεί υποστηρικτικά στη μαθησιακή διαδικασία 

και αυξάνει τον βαθμό κατανόησης (Ματσαγγούρας, 2004). Στη φάση αυτή, επίσης, η χρήση post-it 

για κάθε καινούργιο θησαυρό και η ανάρτησή τους στον πίνακα ανακοινώσεων λειτούργησε υποστηρικτικά και 

ενίσχυσε την ανάκληση στη μνήμη. Η τελική αξιολόγηση έγινε με σταυρόλεξα, ακροστιχίδες και γρίφους, καθώς 

επίσης και με τη χρήση της εφαρμογής mentimeter (Αναστασίου, κ.ά., 2018h). 

Μέσα από όλα αυτά τα εργαλεία διαπιστώσαμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι του έργου τόσο σε επίπεδο γνωστικό όσο 

και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, συνεργασίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Το γεγονός ότι οι κοινοί μας 

στόχοι προσεγγίστηκαν σε μεγάλο βαθμό φαίνεται και στο ημερολόγιο έργου στην πλατφόρμα του eTwinning 

(Αναστασίου,κ.ά., 2018a). Επιγραμματικά, αξίζει να προσθέσουμε ότι προωθήθηκε η συνεργατική και βιωματική 

μάθηση, μέσω της οποίας υιοθετήθηκαν στάσεις και αξίες με φυσικό και αβίαστο τρόπο (Ματσαγγούρας, 1998). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέσω του προγράμματος δόθηκε πρωτίστως η δυνατότητα γνωριμίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των 

συνεργαζόμενων σχολείων. Μολονότι συμμετείχαν μαθητές με διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες το πρόγραμμα 

προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης και επιτεύχθηκε ουσιαστική επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών. Επιπλέον, το σχολείο μετατράπηκε σε μια κοινότητα μάθησης, όπου αναπτύχθηκε μια κουλτούρα 

συνεργασίας με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων: Αγγλικών, Πληροφορικής, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής για να 

σχεδιαστούν από κοινού εργασίες, παράλληλα με την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της διεύθυνσης των 

σχολείων. Έτσι, η διεξαγωγή του προγράμματος συνέβαλλε στη δημιουργία θετικού κλίματος του σχολείου, το οποίο 

κατά τον Ματσαγγούρα (1998) συμβάλλει αποτελεσματικά στον τομέα της σχολικής επίδοσης και στον τομέα της 

μαθητικής συμπεριφοράς. 

Κατά κύριο λόγο τα παιδιά απόλαυσαν τη διαδικασία μοιράζοντας για πρώτη φορά τις εμπειρίες τους με άλλα 

σχολεία. Η διεύρυνση της επικοινωνίας, η χρήση ΤΠΕ, ο παιγνιώδης τρόπος κι η μουσική αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα 

για όλους τους μαθητές. Αξίζει να προστεθεί ότι επιτεύχθηκε η ενεργός εμπλοκή των αδύνατων μαθητών η 

συμμετοχή των οποίων ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και εξασφαλίστηκε μέσα στη συνεργατική τάξη, η οποία 

συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοαντίληψης και επιφέρει ανώτερα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στον 

ακαδημαϊκό τομέα όσο και στον κοινωνικό (Ματσαγγούρας, 1998). Οι μαθητές συνεργάστηκαν με υπευθυνότητα σε 
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όλες τις πτυχές του έργου με αποτέλεσμα την παραγωγή συλλογικών προϊόντων (Σαουλίδου, 2019; 2019a). 

Διαπιστώθηκε έτσι ότι παρά τις αποστάσεις που χωρίζουν τους ανθρώπους, υπάρχουν κοινές αξίες που τους 

ενώνουν και μια πανανθρώπινη ανάγκη της ειρηνικής συνύπαρξης που γεφυρώνει διαφορετικούς λαούς και 

πολιτισμούς θεμελιωμένης στις αρχές της δημοκρατίας (Αναστασίου, κ.ά., 2019a). 

Η συνεργασία, ωστόσο, επεκτάθηκε και στην ευρύτερη κοινωνία με την ανάπτυξη σχέσεων με πολιτιστικούς 

συλλόγους των εκάστοτε περιοχών και τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, οι οποίες σύμφωνα με το παιδαγωγικό 

πακέτο για την πολιτιστική κληρονομιά (Οδηγός Εκπαιδευτικών, 2018) προωθούν τον διάλογο και βοηθούν τους 

μαθητές να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν περισσότερο την πολιτιστική τους κληρονομιά. Επίσης, οι γονείς των 

μαθητών ενημερώνονταν όλη τη σχολική χρονιά για το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την ένθερμη συμμετοχή και την 

ενεργό εμπλοκή όλης της οικογένειας, ώστε να παραχθούν ατομικές και ομαδικές εργασίες με τους θησαυρούς του 

κάθε τόπου (Σαουλίδου, 2019b). Το σχολείο άνοιξε τις πόρτες του στην τοπική κοινωνία με θεατρικές παραστάσεις 

και τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις.  

Εν κατακλείδι, ενθαρρύνθηκε ο πειραματισμός με νέους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, αναδείχθηκαν οι 

δημιουργικές ικανότητες μικρών και μεγάλων μέσω της τέχνης (Σαουλίδου, 2019b), προβλήθηκε ο τόπος κάθε 

σχολείου, ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση κι ο αμοιβαίος σεβασμός και εδραιώθηκε στη συνείδηση όλων η αξία και η 

σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της παρούσας εισήγησης ήταν το να μελετηθεί στο κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η άυλη πολιτιστική 

κληρονομιά, ενώ συμπερασματικά καταλήγουμε ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να τονιστεί η ανάδειξη της αξίας της 

(Κόνσολα, 1995). Το αίσθημα της υπερηφάνειας για το γεγονός ότι κάποιος είναι μέτοχος μιας άυλης παράδοσης δεν 

προκύπτει πάντα αυτόματα. Αν μάλιστα δεν προκύπτει καθόλου, δεν διασφαλίζεται η μετάδοσή της. Και αν δεν 

διασφαλίζεται η μετάδοσή της, δεν υπάρχει πια άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Τα προϊόντα της είναι πλέον 

αποκομμένα από τη ζωντανή πηγή της προέλευσής τους, έτοιμα να γίνουν αρχειακά τεκμήρια και μουσειακά 

εκθέματα. 

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας θησαυρός κρυμμένος μέσα στα σπίτια των μαθητών: στα παραμύθια, 

στους μύθους, στις διηγήσεις των γιαγιάδων και των παππούδων, στους χορούς, στις μουσικές, στο θέατρο, στις 

εορταστικές εκδηλώσεις, στα έθιμα, στις γνώσεις, στις παραδοσιακές καλλιέργειες, στην παραδοσιακή χειροτεχνία, 

στα κεντήματα, στη μαγειρική. 
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Η εκπαίδευση για την κληρονομιά είναι μια προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης που βασίζεται στην 

αντίληψη ότι η κληρονομιά προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε εμπειρίες που θα τους 

κάνουν να μάθουν. Βιώνοντας με τρόπο άμεσο, εξετάζοντας, αναλύοντας και αξιολογώντας την πολιτιστική 

κληρονομιά, όπως κτίρια, μνημεία, χώρους εργασίας, τοπία, τεχνουργήματα, τελετές και παραδόσεις, οι μαθητές 

αποκτούν γνώσεις, διανοητικές δεξιότητες και ένα ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων που ενισχύουν την ευχέρειά τους να 

συντηρήσουν και να βελτιώσουν την κοινωνία και τους τρόπους ζωής (Αναστασίου, κ.ά., 2018f). Το σχολείο μπορεί 

όχι μόνο να την προστατέψει αλλά να την μεταβιβάσει στα παιδιά με ένα ευχάριστο και βιωματικό τρόπο. Η άυλη 

πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συνδεθεί με τα ενδιαφέροντα των σημερινών μαθητών, να χρησιμοποιηθούν για 

παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου το περιεχόμενό της να καταστεί πιο προσιτό και πιο ενδιαφέρον. 

Το eTwinning δίνει τη δυνατότητα η μεταβίβαση να γίνει όχι σαν μια τυπική και εξαναγκασμένη αναβίωση αλλά μέσα 

από συνεργατικές, συνθετικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη να 

συνεργαστούν για την επίτευξη του κοινού στόχου, για τη διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς τονίζοντας την αξία 

της. 
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«Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού»  

Ευρωπαϊκό έργο e-twinning 

Σιούρλα Πολύμια1    Νταναβάρα Αθηνά2    Νασιάρα Παρασκευή3 

1Δασκάλα στο 87ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

polymniasi@gmail.com 
2Φυσικός - Δασκάλα στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (εντ. ΑΠΘ) 

ntanavara@gmail.com 
3Δασκάλα στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς 

hbhnas54@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επεξεργασία του θέματος «Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού» αποφασίστηκε με κύριο σκοπό οι μαθητές να 

γνωρίσουν την επιστήμη της Αστρονομίας και να αποκτήσουν θετική στάση προς αυτή, μέσα από παιγνιώδεις και 

βιωματικού τύπου δραστηριότητες. Εμπλεκόμενοι σε ανακαλυπτικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, 

να κατακτήσουν βασικές γνώσεις για το ηλιακό μας σύστημα, τους πλανήτες και τους αστερισμούς του γαλαξία μας. 

Το έργο υλοποιήθηκε ως πρόγραμμα στην Ευέλικτη Ζώνη και με διάχυση στα υπόλοιπα μαθήματα. Η χρήση Τ.Π.Ε. 

στο έργο, κατείχε πρωταρχικό ρόλο, καθώς πολλές  δραστηριότητες διενεργήθηκαν με τη βοήθεια λογισμικών και on 

line εφαρμογών. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να υπάρχουν και δραστηριότητες που δεν απαιτούσαν τη χρήση Τ.Π.Ε., 

έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι αισθητηριακοί τομείς των μαθητών.  Όλο το υλικό που δημιουργήθηκε από την 

επεξεργασία του θέματος αναρτήθηκε στο TwinSpace. Τα παιδιά έμαθαν να συνεργάζονται, να παίρνουν 

πρωτοβουλίες, να συζητούν και εξοικειώθηκαν με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Το θέμα τους άρεσε και το 

έδειξαν έμπρακτα. Το ενδιαφέρον τους έμεινε αμείωτο, σε όλη τη διάρκεια του έργου, και η συμμετοχή τους ήταν 

ενεργητική.    

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αστρονομία, Ηλιακό σύστημα, Πλανήτες, Αστέρια  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το e-twinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, η οποία προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, 

μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. Η δράση e-twinning πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας, που 
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παρέχει on line εργαλεία. Προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν, να 

συνεργαστούν, να διεξάγουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αισθάνονται πως 

αποτελούν μέρος μιας ευρωπαϊκής κοινότητας μάθησης.  

 Ως θέμα του e-twinning έργου που διεξήχθη, επιλέχθηκαν τα μυστήρια του ουρανού, με σκοπό οι μαθητές να 

μυηθούν στην επιστήμη της Αστρονομίας αποκτώντας βασικές γνώσεις της συγκεκριμένης επιστήμης και να 

συνεργαστούν για να εξερευνήσουν το διάστημα και το  ηλιακό μας σύστημα.  

Για τη διεξαγωγή του, επιλέχθηκε η μέθοδος project, ενώ βασίστηκε στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 

Αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των μαθητών, καθώς και 

η χρήση των Τ.Π.Ε. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:    

Στο έργο συνεργάστηκαν τέσσερα ελληνικά σχολεία και ένα σχολείο από την Κύπρο. Συμμετείχαν μαθητές από τη Γ΄ 

και Δ΄ Δημοτικού.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  

Από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο του 2019, δύο ώρες εβδομαδιαία, στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.  

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:  

Γλώσσα, Φιλαναγνωσία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Πληροφορική, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  

Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν την επιστήμη της Αστρονομίας και να αποκτήσουν βασικές 

γνώσεις της συγκεκριμένης επιστήμης, να συνεργαστούν για να εξερευνήσουν τα μυστικά του ηλιακού μας 

συστήματος, γνωρίζοντας τον Ήλιο, τη Γη και τη Σελήνη, τους πλανήτες και τους αστερισμούς του γαλαξία μας. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Επιδιώχθηκε οι μαθητές:  
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1. Να γνωρίσουν τους πλανήτες, τους αστερισμούς, και τα χαρακτηριστικά τους. 

2. Να μπορούν να ονομάζουν τους πλανήτες και να ανακαλούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

3. Να κατανοήσουν την κίνηση των πλανητών και την εναλλαγή μέρας/νύχτας/εποχών. 

4. Να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για τις φυσικές επιστήμες και ειδικότερα για την επιστήμη της Αστρονομίας, 
μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικές δραστηριότητες. 

5. Να αναζητήσουν μύθους σχετικούς με τους αστερισμούς. 

6. Να εξοικειωθούν με τη χρήση ΤΠΕ να αναζητήσουν πληροφορίες, να τις οργανώσουν και να τις 
παρουσιάσουν. 

7. Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές πληροφόρησης και μάθησης. 

8. Nα αναπτύξουν κλίσεις και δεξιότητες, που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής 
τους σκέψης. 

9. Να μάθουν να εργάζονται και να συνεργάζονται μέσα σε κλίμα συνεργατικότητας και αμοιβαίου σεβασμού, 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να σκεφθούν, να εκφράσουν απορίες, να διατυπώσουν ερωτήσεις, να 
προβληματισθούν. 

10. Να αλληλεπιδράσουν με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία. 

11. Nα καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, μέσα από ποικίλους τρόπους έκφρασης 
(γλωσσική, αισθητική, κτλ). 

12. Nα εμπλουτίσουν και να καλλιεργήσουν το λεξιλόγιό τους, τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. 

13. Να διασκεδάσουν, να παίξουν, να χαρούν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  

Το θέμα του έργου είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. καθώς υπάρχουν διδακτικές ενότητες σχετικές με το θέμα στα 

μαθήματα των τάξεων. Οι αναφορές των βιβλίων στο διάστημα συνετέλεσαν ώστε να ενσωματωθεί το πρόγραμμα 

στη διδακτέα ύλη, για παράδειγμα: Ανθολόγιο Γ΄-Δ΄: Ο μαύρος ήλιος, Συνάντηση στο διάστημα, Γλώσσα Γ΄: Γη και 

θάλασσα, 9η ενότητα: Άνθρωποι και μηχανές, Μια Αληθινή Ιστορία - Λουκιανός Ταξίδι στο φεγγάρι, Γλώσσα Δ΄: Το 

διαδίκτυο - άσκηση για τη nasaforkids, Το σχολειό του κόσμου - αναφορά στο e-twinning, Ιστορία Γ΄: Δημιουργία του 

Κόσμου, Οι θεοί του Ολύμπου, Η γέννηση του Ηρακλή, Μελέτη Περιβάλλοντος Γ΄: Δημιουργήματα της φύσης και 

έργα του ανθρώπου,  Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε, Μελέτη 

Περιβάλλοντος Δ΄: Το φως ταξιδεύει - Ήλιος, Διαδίκτυο - ένας απέραντος κόσμος, Πληροφορική: έρευνα και 

αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις, συννεφόλεξα, ηλεκτρονικά κολλάζ, Εικαστικά: ζωγραφική, 

κολλάζ, ψηφιδωτά, κατασκευές, ταινίες μικρού μήκους, Θεατρική Αγωγή: παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμοί, 

θεατρική παράσταση. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

605 

Όσον αφορά το Δ.Ε.Π.Π.Σ., το έργο διέπονταν από θεμελιώδεις αρχές διαθεματικής προσέγγισης με έμφαση στην 

επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών, οι οποίοι αλληλεπίδρασαν, συνεξέτασαν, επεξεργάστηκαν δεδομένα, 

ανακαλύπτοντας τη νέα γνώση. Παράλληλα, ασκήθηκαν στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε συνδυασμό με τις κλασσικές μορφές 

προφορικότητας και εγγραμματισμού. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

Για τη διεξαγωγή του έργου επιλέχθηκε η μέθοδος project, ενώ βασίστηκε στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας, καθώς και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (Vygotsky, 1934). Σε μια ομαδοσυνεργατική τάξη, οι 

μαθητές μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται και συνεργάζονται για να μαθαίνουν (Ματσαγγούρας, 2003). Έτσι 

αναδείχθηκε το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας και ενισχύθηκε η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και η 

χρήση των Τ.Π.Ε.  Επίσης, το σενάριο στηρίχτηκε στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (Gardner, 

1993) και προώθησε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης, εφόσον τα παιδιά έπρεπε να φτάσουν στον 

τελικό στόχο της κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες.   

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η διαθεματική προσέγγιση στηρίχθηκε σε ομαδοκεντρικά σχήματα λειτουργίας της τάξης, 

επικεντρωμένα σε συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και καλλιέργειας κλίματος αποδοχής και 

αλληλεγγύης, δεδομένα που ανατρέπουν τον ατομικό ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του 

παραδοσιακού ελληνικού σχολείου (Χρυσαφίδης, 2000). 

Στο σκοπό του έργου συνέβαλε η ψηφιακή εκπαίδευση και τα διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία 

εμπλούτισαν τη μεθοδολογία και τις στρατηγικές του προγράμματος. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, επιτρέπει τη μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα της διάλεξης, στο μαθητοκεντρικό μοντέλο 

της ανακαλυπτικής, διερευνητικής μάθησης (Bruner, 1960). Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε, που συνδυάζουν 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, αλληλεπίδραση των μαθητών με τον υπολογιστή και αυτενέργεια των μαθητών 

στην πορεία του μαθήματος, τείνουν να μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική τάξη. Οι Τ.Π.Ε 

αποτελούν πολυδύναμα μέσα επικοινωνίας, αναζήτησης, επεξεργασίας και διάδοσης πληροφοριών, που μπορούν να 

επιδράσουν καταλυτικά στη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών. 

Συμβάλλουν δε στη δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία διευκολύνουν την πρόκληση του 

ενδιαφέροντος, την ενεργητική συμμετοχή και την εποικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές (Βλαχάβας, 

Δαγδιλέλης, Ευαγγελίδης, Παπαδόπουλος, Σατρατζέμη & Ψύλλος, 2004). Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση 

δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν ένα είδος «πληροφοριακής κουλτούρας» και ενισχύουν τη 
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βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκμάθησης, αλλά και γενικότερα δημιουργούν τις συνθήκες για την 

ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, 2013). Η 

προσθετική τους αξία συνίσταται τόσο στη συνδιαμόρφωση της διδασκαλίας από κοινού δασκάλου-μαθητών, στην 

αναζήτηση πηγών από τα ίδια τα παιδιά, όσο και στην άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, στην επεξεργασία και στο 

μετασχηματισμό της γνώσης σε εκπαιδευτικό υλικό, αξιοποιήσιμο από τους μαθητές.  Επίσης από τη "φύση" τους οι 

ΤΠΕ εξυπηρετούν τις διαθεματικές προσεγγίσεις του έργου, εμπλέκοντας αρκετές γνωστικές περιοχές και ευνοούν 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Κατά τη διάρκεια του έργου λαμβάνονταν υπ’ όψιν και 

αναδεικνύονταν οι εναλλακτικές αντιλήψεις των παιδιών, που παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς η γνώση οικοδομείται 

πάνω σε προηγούμενες γνώσεις, που το άτομο αναδομεί αναπροσαρμόζοντας τις ήδη υπάρχουσες νοητικές δομές 

(Driver, Guesne & Tibergihien,  1993). 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων, ή των δύο ατόμων (όταν χρησιμοποιούσαν Η/Υ), 

(ομαδοσυνεργατικά), προκειμένου να ευνοηθούν οι συνεργατικές δράσεις, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να 

δραστηριοποιηθούν στις διαδικασίες της ομάδας. Αναζήτησαν πληροφορίες, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής, 

εξερεύνησαν διάφορες ψηφιακές πηγές (με την καθοδήγηση της δασκάλας τους) και ενεπλάκησαν σε βιωματικές 

δράσεις. Κατείχαν ενεργό ρόλο, συνεργάστηκαν, ερεύνησαν, κατανόησαν, έπαιξαν, έμαθαν και στο τέλος παρήγαγαν 

οι ίδιοι γνώση.   

Ένα στοιχείο της πολιτισμικής - ιστορικής ψυχολογίας που ενσωματώθηκε στο έργο μας ήταν ο ενεργητικός ρόλος 

του εκπαιδευτικού, ως φορέα του πολιτισμικού κεφαλαίου της ανθρωπότητας. Οι γενικές έννοιες, και επομένως και 

εκείνες των φυσικών επιστημών, αποτελούν το συλλογικό κεκτημένο της ανθρώπινης διανόησης από την αρχή της 

ιστορίας της και, για τον λόγο αυτόν, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν παρά μόνο δια της σκόπιμης παιδαγωγικής 

αλληλεπίδρασης, η οποία συνιστά μία δραστηριότητα μοναδική για το ανθρώπινο είδος. (Savater, 2004)  

Επιπλέον η δασκάλα της τάξης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είχε το ρόλο του συνεργάτη, του εμψυχωτή, του 

βοηθού, του συμβούλου, του καθοδηγητή, του συντονιστή της μάθησης, του οργανωτή του υλικού και την ευθύνη 

της ανάρτησής του στο TwinSpace. 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

Τα Εργαλεία Τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του έργου ήταν: Ε-mail, messenger, Google maps 

Google docs, Powerpoint, βίντεο, Windows Live Movie Maker, photostory, issuu, easy-lms, jigsawplanet, padlet, 

youtube, TwinSpace, εκπαιδευτικό ρομπότ ΒΕΕΒΟΤ, smartphone, Google Forms. Πιο αναλυτικά: Η επικοινωνία με 
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τους συνεργάτες πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω του Teacher Bulletin, του Latest updates της πλατφόρμας του 

TwinSpace, του forum που υπήρχε σε κάθε θεματική σελίδα, καθώς και των προσωπικών e-mail και messenger των 

εκπαιδευτικών. 

Τα παιδιά της τάξης με τη βοήθεια της δασκάλας αναζήτησαν στο Google maps τα συνεργαζόμενα σχολεία και είδαν 

φωτογραφίες τους από την ίδια εφαρμογή. Δημιουργήθηκαν βίντεο με τις εφαρμογές Windows Live Movie Maker και 

photostory και αναρτήθηκαν στο youtube. Επιλέχτηκε η τεχνική stopmotion για τη δημιουργία ταινίας από τα παιδιά, 

χρησιμοποιήθηκε smartphone για τη λήψη των φωτογραφιών και την ηχογράφηση των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκε 

το εκπαιδευτικό ρομποτάκι ΒΕΕΒΟΤ, το οποίο τα παιδιά προγραμμάτιζαν για να κάνει συγκεκριμένες διαδρομές που 

αντιστοιχούσαν σε διαστημικές αποστολές. Με τη βοήθεια του εργαλείου Google docs συγγράφτηκε μια συνεργατική 

ιστορία, η οποία μετά μετατράπηκε σε ηλεκτρονικό βιβλίο με την εφαρμογή issuu.  Με την εφαρμογή padlet 

συστήθηκαν οι συνεργάτες εκπαιδευτικοί, και οι μαθητές δημιούργησαν ένα συνεργατικό λεξικό. Τα παιδιά 

συμμετείχαν σε εικαστικό διαγωνισμό της ιστοσελίδας ESAkids όπου ανέβασαν τις δημιουργίες τους. Οι μαθητές 

μέσω του διαδικτύου ερεύνησαν και συγκέντρωσαν πληροφοριακό υλικό και μέσω του Powerpoint παρουσίασαν τις 

δημιουργίες τους. Μέσω της δυνατότητας ψηφοφορίας που δινόταν στις θεματικές σελίδες του TwinSpace τα παιδιά 

ψήφισαν τον αστροναύτη – οδηγό τους στο διάστημα και τον τίτλο της συνεργατικής τους ιστορίας. Μέσω των 

Google Forms δημιουργήθηκαν online ερωτηματολόγια προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για 

την αξιολόγηση του έργου. Όλο το υλικό του έργου, όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, αναρτήθηκε στο 

TwinSpace, ενώ μέσω της συζήτησης που υπήρχε στο τέλος κάθε θεματικής σελίδας γινόταν ο σχολιασμός του υλικού 

και η ανατροφοδότηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Α΄ ΦΑΣΗ  
Αρχικά επιχειρήθηκε η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Για τη  δημιουργία ερεθίσματος, οι τάξεις 

είδαν βίντεο σχετικά με τη δημιουργία του σύμπαντος, ενώ ακολούθησε συζήτηση στην ολομέλεια της κάθε τάξης με 

θέμα τα μυστήρια του ουρανού. Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, καταγράφηκαν οι ιδέες των παιδιών που 

αναδύθηκαν αυθόρμητα και έγινε διαχωρισμός αξόνων προς διερεύνηση. Συγκεντρώθηκε υλικό σχετικό με το θέμα 

μας (βιβλία, παραμύθια, εικόνες, cd, dvd, τραγούδια, πίνακες ζωγραφικής κ.ά.) και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση 

των γονέων για το έργο, με στόχο την εξασφάλιση της συναίνεσης και της συνεργασίας τους.  
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Β΄ ΦΑΣΗ:  
Αφού πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαφή, μεταξύ των εκπαιδευτικών, συμφωνήθηκε το οργανόγραμμα του έργου 

και οργανώθηκε η διαχείριση του TwinSpace, σύμφωνα με αυτό.  Δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικοί φάκελοι στα 

Materials και θεματικές σελίδες στο TwinSpace, με βάση τα υποθέματα που αποφάσισαν από κοινού οι συνεργάτες 

να επεξεργαστούν. Γινόταν ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. 

Καταγραφόταν οι πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση υλικού, τις δράσεις των παιδιών, την κατασκευή 

παρουσιάσεων για το έργο και τα τελικά προϊόντα συνεργασίας. Οργανώθηκαν από κοινού δραστηριότητες 

επικοινωνίας με τους μαθητές, αλλά και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.  

Για να έρθουν σε επαφή τα μέλη της ομάδας, τα παιδιά, με τη βοήθεια της δασκάλας,  αναζήτησαν στο Google maps 

τα συνεργαζόμενα σχολεία, βρήκαν πού βρίσκονται στο χάρτη και είδαν φωτογραφίες των σχολείων από την ίδια 

εφαρμογή. Οι εκπαιδευτικοί συστήθηκαν γράφοντας σε ένα padlet. Οι μαθητές προσκαλέστηκαν στο έργο και 

συστήθηκαν μέσω του forum του TwinSpace. Κατόπιν οι μαθητές φωτογράφησαν την τάξη τους, τους υπόλοιπους 

χώρους του σχολείου και τη γειτονιά του σχολείου τους. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή φωτογραφιών και 

δημιουργία παρουσιάσεων ή βίντεο, προβολής του εαυτού τους, του σχολείου και της γειτονιάς τους. 

Επειδή το έργο μας ξεκίνησε το Δεκέμβριο και η γιορτή των Χριστουγέννων χωρίς αστέρια δεν νοείται, οι μαθητές 

κατασκεύασαν διάφορες χειροτεχνίες με θέμα τα αστέρια και ενημερώθηκαν για το άστρο της Βηθλεέμ.  

Τα σχολεία αναζήτησαν βιβλία με το συγκεκριμένο θέμα. Βιβλία που διαβάστηκαν και συζητήθηκαν στην τάξη ήταν: 

«Ο Γιος της Αστερόσκονης – Η ιστορία του σύμπαντος για παιδιά» Σταύρος Αυγολούπης Πλανητάριο Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 2011, «Μυστήρια του διαστήματος» Dr Mike Goldsmith Σαββάλας Αθήνα 2000, «Άτλας του νυχτερινού 

ουρανού» Ρόμπιν Σκέιτζελ Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2006, «Το Σύμπαν» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 

2003, «Η εξέλιξη της Γης» Άννα Χατζημανώλη Κίρκη Θεσσαλονίκη 2003, «Του ουρανού τα παραμύθια - γνωρίζοντας 

τα αστέρια και το σύμπαν» Δημόκριτος Τσουκάπας Ζήτη Θεσσαλονίκη 2013, «Βασίλισσα Βερενίκη» Ιωάννα Φωκά 

Κέδρος Αθήνα 2001 κ.ά. 

Σε κάθε σχολείο και σε κάθε τάξη μέσα από βιβλία, παιδικές εγκυκλοπαίδειες, υλικό από το διαδίκτυο, αλλά και 

πρωτότυπο υλικό που δημιουργήθηκε από τις εκπαιδευτικούς και μέσα από πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες, πειράματα, παιχνίδια κλπ. παρουσιάστηκαν στα παιδιά βασικές γνώσεις για τον Ήλιο, τη Γη, τη 

Σελήνη και τις κινήσεις τους, το ηλιακό σύστημα, τους αστερισμούς κλπ.   
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Για παράδειγμα, τα παιδιά στο μάθημα της Πληροφορικής έμαθαν να προγραμματίζουν το εκπαιδευτικό ρομποτάκι 

ΒΕΕΒΟΤ, έτσι ώστε να αναπαραστήσουν διάφορες διαστημικές αποστολές, που έχουν ήδη γίνει ή που σχεδιάζονται 

να γίνουν στο μέλλον στο ηλιακό σύστημα. Επίσης, δημιουργώντας τους δικούς τους ήρωες, συνέγραψαν μια δική 

τους ιστορία, σχετική με το ηλιακό σύστημα, την οποία έκαναν ταινία με την τεχνική stopmotion. 

Επίσης τα παιδιά, με τη βοήθεια της δασκάλας τους, αναζήτησαν στο διαδίκτυο πίνακες ζωγραφικής με θέμα τα 

αστέρια. Οι πίνακες ζωγραφικής αποτέλεσαν πηγή έκφρασης, δημιουργικότητας, ευχαρίστησης, αλλά και 

πληροφοριών. Έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά  να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο, να συγκρίνουν 

καταστάσεις, και να δημιουργήσουν ιστορίες.  

Τα έργα που επεξεργάστηκαν οι μαθητές ήταν: η “Έναστρη Νύχτα”, “Δρόμος με Κυπαρίσσι και Αστέρι”, “Η Έναστρη 

Νύχτα πάνω από τον Ροδανό ποταμό” και “Εξώστης καφενείου τη νύχτα” του Βίνσεντ Βαν Γκονγκ. Οι μαθητές 

σχολίασαν τους πίνακες, τους περιέγραψαν, παρατήρησαν τα αντικείμενα που υπήρχαν σ’ αυτούς. Πρότειναν δικούς 

τους τίτλους για κάθε πίνακα. Εξέφρασαν τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν, βλέποντας τους πίνακες. 

Έπειτα δημιούργησαν τους δικούς τους πίνακες.   

Στη συνέχεια, οι μαθητές μας άρχισαν να σχεδίασαν το κοινό διαστημικό τους ταξίδι, αναζητώντας αρχικά  έναν 

αστροναύτη – οδηγό. Τα παιδιά κάθε σχολείου συζήτησαν ποια θα έπρεπε να είναι τα χαρακτηριστικά ενός ικανού 

αστροναύτη, τα στοιχεία του χαρακτήρα του, οι ικανότητες και δεξιότητές του, ο εξοπλισμός του κλπ. καθώς και τα 

κριτήρια επιλογής του. Κατόπιν χωρισμένα σε ομάδες και με βάση συγκεκριμένα φύλλα εργασίας, δημιούργησαν το 

δικό τους αστροναύτη, του έδωσαν όνομα και τον παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης και σε μία ομάδα, η οποία 

έκρινε και βαθμολογούσε την παρουσίαση, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια, που είχαν ήδη προαποφασιστεί.  Οι 

αστροναύτες που επελέγησαν από κάθε σχολείο αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του TwinSpace  και μέσω της 

δυνατότητας ψηφοφορίας, που δινόταν στις θεματικές σελίδες του TwinSpace, οι μαθητές επέλεξαν έναν 

αστροναύτη - οδηγό, κοινό για όλα τα σχολεία.  

Χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε ένα αντικείμενο του ηλιακού μας συστήματος και αναζήτησε 

πληροφορίες γι’ αυτό, με βάση σχετικό φύλλο εργασίας - ερωτηματολόγιο. Τα παιδιά δημιούργησαν μια φανταστική 

ιστορία με πρωταγωνιστή τον αστροναύτη μας και το αντικείμενο που τους είχε ανατεθεί. Στην ιστορία τους 

ενσωμάτωσαν και τις πληροφορίες που βρήκαν. Εικονογράφησαν την ιστορία τους. Η ιστορία κάθε ομάδας 

αποτελούσε και μία καινούρια διαστημική αποστολή. Στο τέλος, με ψηφοφορία στο TwinSpace, επέλεξαν τον τίτλο 

της ιστορίας, ανάμεσα από διάφορους προτεινόμενους τίτλους που ανάρτησαν τα σχολεία - συνεργάτες. Έτσι 
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δημιούργησαν ένα συνεργατικό βιβλίο με τίτλο «Το ταξίδι του αστροναύτη - Από τον Ήλιο στον Πλούτωνα και πάλι 

πίσω», το οποίο γράφτηκε από τους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων. Η συνεργατική μας ιστορία 

συγγράφτηκε με τη βοήθεια του εργαλείου Google docs, η οποία μετατράπηκε σε  ηλεκτρονικό βιβλίο με την 

εφαρμογή issuu.   

Μια άλλη συνεργατική δραστηριότητα ήταν η δημιουργία ενός γαλαξιακού ετικετόλεξου. Κάθε σχολείο ανέλαβε 

κάποιες λέξεις σχετικές με το διάστημα. Τα παιδιά σε ομάδες βρήκαν τον ορισμό της λέξης, τον έγραψαν σε ένα 

padlet προσθέτοντας και μια εικόνα, δημιουργώντας έτσι ένα συνεργατικό λεξικό. 

Ένας άλλος άξονας του έργου ήταν οι αστερισμοί και οι μύθοι τους. Οι μαθητές των σχολείων χωρισμένοι πάλι σε 

ομάδες μοιράστηκαν τους μεγαλύτερους αστερισμούς. Μέσω του διαδικτύου ερεύνησαν και συγκέντρωσαν 

πληροφοριακό υλικό και αναζήτησαν το μύθο που έπλασαν οι αρχαίοι Έλληνες για τον αστερισμό της ομάδας τους. 

Με την εφαρμογή του Powerpoint ετοίμασαν παρουσιάσεις με τις πληροφορίες που βρήκαν. Τις ανάρτησαν στο 

TwinSpace και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. 

Ακολούθησε επίσκεψη κάποιων μαθητών στο Κέντρο διάδοσης και Τεχνολογίας “Νόησις”. Ακόμη, στα σχολεία της 

ίδιας πόλης, προσκαλέστηκε και επισκέφτηκε ένας φυσικός – αστρονόμος, ο οποίος μίλησε στα παιδιά για τον Ήλιο, 

το ηλιακό μας σύστημα, για τις κινήσεις της Γης και της Σελήνης.      

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των σχολείων για την υλοποίηση των κοινών 

δράσεων. 

Γ΄ ΦΑΣΗ   
Τα παιδιά ασχολήθηκαν με φύλλα εργασίας, ακροστιχίδες και σταυρόλεξα με θεματική τα αστέρια και το ηλιακό 

σύστημα. Έπαιξαν με διαδικτυακά κουίζ για τα αστέρια και τη Σελήνη, καθώς και με διαδικτυακά παζλ με τους 

πίνακες του Βαν Γκονγκ, δημιουργημένα από τις εκπαιδευτικούς, με τις εφαρμογές easy-lms και jigsawplanet 

αντίστοιχα.  

Κατασκεύασαν το ηλιακό μας σύστημα, τον Ήλιο και τα αστέρια με διάφορες τεχνικές, διαστημόπλοια, 

τρισδιάστατους πλανήτες, mobile με το ηλιακό σύστημα και αποκριάτικες μάσκες εμπνευσμένες από το θέμα του 

έργου μας. Δημιούργησαν έργα τέχνης με το ηλιακό σύστημα, αφίσες για τους αστερισμούς, ηλεκτρονικά κολλάζ, και 
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ζωγράφισαν το εξώφυλλο του βιβλίου των εργασιών τους. Παρουσίασαν τις εικαστικές δημιουργίες τους σε μια 

έκθεση εικαστικών στο φουαγιέ του εκάστοτε σχολείου. 

Συμμετείχαν με κατασκευές σε εικαστικό διαγωνισμό της ιστοσελίδας ESAkids με θέμα τα διαστημόπλοια, στον οποίο, 

μάλιστα, κέρδισαν και το πρώτο βραβείο. 

Έγιναν «ζαχαροπλάστες» δημιουργώντας «τρουφοπλανήτες». Έμαθαν τραγούδια (κοινά για όλους τους συνεργάτες), 

σχετικά με το θέμα μας, με τη βοήθεια της μουσικού του κάθε σχολείου. 

Ας αναφερθεί πως κάθε σχολείο υλοποίησε ορισμένες από τις δραστηριότητες τις Γ΄ φάσης. Στο τέλος τα παιδιά 

παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου τους στη σχολική κοινότητα.  

Τρία σχολεία που βρίσκονταν στην ίδια πόλη, συνεργάστηκαν σε μια κοινή θεατρική παράσταση, η οποία περιείχε 

όλα όσα διαπραγματευτήκαμε στο έργο και την παρουσίασαν στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης τους, στο διήμερο 

παρουσιάσεων καινοτόμων δράσεων, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τους. 

Την παράσταση παρακολούθησαν γονείς και μαθητές των δικών τους, αλλά και άλλων σχολείων.       

Όλο το υλικό που παράχθηκε δημοσιοποιήθηκε στο TwinSpace, στο οποίο γινόταν και ημερολογιακή καταγραφή των 

δραστηριοτήτων, στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους και στις θεματικές σελίδες που είχαν δημιουργηθεί. 

Στο τέλος κάθε θεματικής σελίδας χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα συζήτησης, όπου κατέθεταν τα σχόλιά τους 

εκπαιδευτικοί και μαθητές.  

Το υλικό που παρήγαγε το κάθε σχολείο, διαχέονταν προς επεξεργασία σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία και 

αποτελούσε αφορμή για περεταίρω επεξεργασία του θέματος, ανάλογα με τις διαστάσεις και τα υποθέματα που 

ασχολούνταν ο κάθε συνεργάτης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη γόνιμη συνεργασία. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Το έργο σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία της ανάπτυξης ενός project, αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης, την ομαδοσυνεργατική εργασία και την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακού υλικού. Βασίστηκε στην 

ανακαλυπτική μάθηση και στις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στη συνεργασία και στην 

αλληλεπίδραση. Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, να συνεργαστούν και να 

αλληλεπιδράσουν με μαθητές άλλων σχολείων, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και αυτενέργεια.  



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

612 

Η επιλογή του θέματος ενθουσίασε τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους κρατήθηκε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του 

έργου. Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα συμμετείχαν ενεργά και συνεργάστηκαν άριστα. Μέσω του 

έργου τα παιδιά ανέπτυξαν θετική στάση προς τις φυσικές επιστήμες, εκπαιδεύτηκαν στο να αναζητούν τις αιτίες 

φυσικών φαινομένων που παρατηρούν γύρω τους και να τα ερμηνεύουν με επιστημονική ορολογία, βασισμένη στις 

γνώσεις που απέκτησαν. Γνώρισαν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και καλλιεργήθηκε η επιστημονική νοοτροπία 

στο σχολείο.  

Παρενθετικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η αναζήτηση αιτιών συνδέεται άρρηκτα με την υπέρβαση της 

καθημερινής συνείδησης, η οποία περιορίζεται στην εμπειρική και άκριτη πρόσληψη του κόσμου ως αναλλοίωτου. Η 

ανεπτυγμένη συνείδηση είναι σε θέση να προσεγγίζει τις αιτιακές σχέσεις που διέπουν τον φυσικό και κοινωνικό 

κόσμο και να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες της ανθρώπινης επίδρασης επάνω του (Παυλίδης, 2012). 

Η χρήση της τεχνολογίας, η οποία διέτρεχε το έργο σε όλη την πορεία του, ενθουσίασε τα παιδιά και τους έδωσε τα 

κίνητρα να αποκτήσουν ψηφιακή εγγραμματοσύνη.    

Μέσα από τα έργα τέχνης, οι μαθητές καλλιέργησαν κουλτούρα πολιτισμού. Η επεξεργασία των πινάκων ζωγραφικής 

είχε θετικά αποτελέσματα. Η πρακτική αποτέλεσε μια θετική και καινοτόμα πρώτη επαφή με την τέχνη, που 

χαροποίησε τους μαθητές.  

Επιπλέον, παρατηρήθηκε βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη, γεγονός που οφείλεται στην ομαδική 

εργασία των παιδιών. Οι μαθητές, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια του έργου κατείχαν ενεργό ρόλο, έμαθαν να 

συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να επιχειρηματολογούν και να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, μέσα 

στην τάξη, όσο και με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία. Τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούν μεταξύ τους 

μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Για πολλούς από αυτούς ήταν η πρώτη τους επαφή με ένα τέτοιο περιβάλλον, 

καθώς ήταν μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης. Ήταν θετικό το ότι η επαφή αυτή έγινε μέσα στα πλαίσια του σχολείου και του 

έργου, αφού δόθηκε η αφορμή να συζητηθούν συμπεριφορές και πρακτικές σε ένα τέτοιο περιβάλλον.  

Το αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και αμοιβαίου σεβασμού. Σημαντική 

ήταν και η καλλιέργεια καλής σχέσης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών, αφού έβλεπαν τη δασκάλα τους ως 

συνεργάτη και καθοδηγητή σε δραστηριότητες που τους κινούσαν το ενδιαφέρον και ανταποκρινόταν στη διάθεσή 

τους για βιωματική μάθηση. 
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Επίσης, ενισχύθηκε η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλλιέργησαν την ομαδικότητα και 

αλληλεπίδρασαν με εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Απαραίτητη κρίθηκε η διαμορφωτική αξιολόγηση, καθώς αποτελεί μια ανατροφοδοτική διαδικασία, προκειμένου να 

εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων. Επιβραβεύτηκε η προσπάθεια, το 

ενδιαφέρον των μαθητών και η συμμετοχή τους, καθώς και η συνεργατική συμπεριφορά που επέδειξαν μέσα στην 

ομάδα.  

Στο τέλος του έργου έγινε η τελική αξιολόγηση με ερωτηματολόγια, που δημιουργήθηκαν μέσω των Google Forms, 

τα οποία συμπλήρωσαν οι μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς.   

Οι μαθητές δήλωσαν πως το έργο τους άρεσε πολύ (98,6%), πως απέκτησαν καινούριες γνώσεις (100%), βρήκαν τις 

δραστηριότητες ενδιαφέρουσες (98,6%) και έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους 

(88,9%). Από το έργο περισσότερο τους άρεσε το ότι έμαθαν καινούρια πράγματα για την Αστρονομία (94,4%), η 

τελική συνεργατική θεατρική παράσταση (94,4%), η ομαδική συγγραφή και εικονογράφηση του ταξιδιού του 

αστροναύτη (73,6%) κ.ά. 

Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές τους έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα (100%), το οποίο ήταν 

καινοτόμο (100%) και ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών (100%). Η χρήση της τεχνολογίας ήταν χρήσιμη 

(100%) και το Twinspace ήταν καλά οργανωμένο (100%). Δήλωσαν, επίσης, ότι θεωρούν θετική την εγγραφή και 

συμμετοχή των μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (80%). Ήταν ικανοποιημένοι από την συνεργασία (100%), και 

θα συνιστούσαν και σε άλλους συναδέλφους να συμμετέχουν σε e-twinning έργο (100%). 

Οι γονείς των παιδιών δήλωσαν πως είχαν επαρκή ενημέρωση για το έργο (84,5%), πως τα παιδιά τους απέκτησαν 

γνώσεις μέσα από το έργο (92,1%), ενώ οι δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά τους (94,1%). Πιστεύουν πώς το έργο 

ήταν καινοτόμο (91,3%) και ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών (90%).  Δήλωσαν επίσης πως επιθυμούν να 

συμμετέχουν ξανά τα παιδιά τους σε e-twinning έργο (96%). Σε ερώτηση ανοιχτού τύπου «Τι πρόσφερε το έργο στο 

παιδί σας;» απάντησαν πως το έργο πρόσφερε γνώση, εμπειρία, χαρά, δημιουργικότητα, συνεργασία, ομαδικότητα, 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων του, συμμετοχή σε δημιουργικές δραστηριότητες, ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και 

φαντασίας και την ευκαιρία να συμμετέχει το παιδί σε δραστηριότητες έξω από τα στεγανά του σχολείου κ.ά.      
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Κάνοντας τον απολογισμό της αξιολόγησης, μπορεί να ειπωθεί πως, πέρα από τις γνώσεις που οι μαθητές απέκτησαν 

σε ένα πολύ ενδιαφέρον γι’ αυτούς πεδίο που δεν καλύπτεται επαρκώς από τα σχολικά βιβλία, γνώρισαν τον 

επιστημονικό τρόπο σκέψης, έμαθαν να συνεργάζονται, να συζητούν και να παίρνουν πρωτοβουλίες. Το ενδιαφέρον 

τους έμεινε αμείωτο και η συμμετοχή τους ήταν ενεργητική. Το θέμα τους άρεσε και το έδειξαν έμπρακτα. Ως εκ 

τούτου, θεωρείται πως οι στόχοι του έργου επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 

Ας σημειωθεί πως, το συγκεκριμένο έργο έλαβε την εθνική ετικέτα ποιότητας. 

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ   

Το παρόν έργο μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική διδακτική παρέμβαση, η οποία ανέδειξε την προστιθέμενη αξία 

του έργου, ανταποκρινόμενη στο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο, διότι αξιοποίησε εκπαιδευτικά λογισμικά και 

εφαρμογές των Τ.Π.Ε. Είχε πρωτότυπο και ενδιαφέρον θέμα που ενθουσίασε τα παιδιά και ήταν καινοτόμο και 

δημιουργικό, διότι χρησιμοποίησε εκπαιδευτικές τεχνικές όπως η ομαδοσυνεργατική εργασία, δεν χρησιμοποίησε 

διδακτικό εγχειρίδιο, ήταν διαθεματικό, οι στόχοι του ανταποκρίνονταν στους στόχους του προγράμματος σπουδών 

και η εκπαιδευτικός στήριζε την μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών ως εμψυχωτής, καθοδηγητής και συντονιστής. 

Ακόμη, το έργο ενίσχυσε τη συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καλλιέργησε την ομαδικότητα και 

βοήθησε στην αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μελών.  
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  

Η περιστροφή της Γης. Ημέρα και Νύχτα https://www.youtube.com/watch?v=dua82uztckI 

Μεγέθη πλανητών & αστέρων https://www.youtube.com/watch?v=O8_c-9AQCxI 

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα & Νύχτα https://www.youtube.com/watch?v=vh5_F136oX4 

Οι εποχές στη Γη https://www.youtube.com/watch?v=HTy4uZQyFn4 

Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα (HD) https://www.youtube.com/watch?v=FRLCaBoxmBw 

Tα μυστικά του Σύμπαντος - Το Τελειότερο Αστέρι του Σύμπαντος https://www.youtube.com/watch?v=ZIlWwPCPWHc 

Εsakids https://www.esa.int/kids 

Our Solar System - Size Of Planets and Stars to Scale https://www.youtube.com/watch?v=syeqPLB6fYQ 

Planet Earth compared to other planets and stars in size. https://www.youtube.com/watch?v=octRYMsiLX0 

Star Size Comparison 1 (HD) https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q 

(Όλες οι ιστοσελίδες προσπελάστηκαν στις 19/10/2019)  
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WWW- What a Wonderful World ένα etwinning project για 

την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Βορεοπούλου Αγγελική1  
1 Καθηγήτρια Αγγλικών, Μ.Εd. TEFL (Teaching English as Foreign Language) - Δημοτικό Σχολείο Μανδάλου, N. Πέλλας 

avoreopoulou@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Ευρωπαϊκό eTwinning έργο “WWW – What a Wonderful World” υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς 2018-19 με τη συμμετοχή  37 σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από  11 

διαφορετικές χώρες: Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Αρμενία, Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Λιθουανία, Ουκρανία, 

Πολωνία και Αζερμπαϊτζάν. Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με ποικίλες  εκφάνσεις 

της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών της Ευρώπης και να ενισχύσουν ταυτόχρονα τις ψηφιακές και συνεργατικές 

τους δεξιότητες.  Οι βασικοί άξονες υλοποίησης του προγράμματος βασίστηκαν στην ανάδειξη: των οικογενειακών 

δεσμών, των ιστορικών μνημείων, των παραδόσεων, των παραδοσιακών αντικειμένων, του φυσικού πλούτου και των 

προϊόντων που παράγονται στις συμμετέχουσες χώρες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι εξ αποστάσεως 

συνεργατικές δράσεις στις οποίες έλαβαν μέρος οι μαθητές του ΔΣ Μανδάλου καθώς επίσης και τα αποτελέσματα 

και τα οφέλη που προέκυψαν από αυτήν τη συνεργασία.  Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκα ποικίλα 

ψηφιακά εργαλεία καθώς και η ανανεωμένη μορφή του Twinspace. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακά εργαλεία, συνεργατική μέθοδος διδασκαλίας  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το έτος 2018 ήταν το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο του οποίου οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν πολλές 

δραστηριότητες, εκδηλώσεις και εορτασμοί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Από 

αρχαιολογικούς χώρους και μεσαιωνικά κάστρα μέχρι λαϊκές παραδόσεις και τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της 

Ευρώπης βρέθηκε στο επίκεντρο με κύριο στόχο να ενθαρρύνει τους πολίτες της να ανακαλύψουν και να 

εξερευνήσουν την πολιτιστική κληρονομιά όλων των λαών της Ευρώπης αλλά και να τονώσουν το αίσθημα της 
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ευρωπαϊκής τους ταυτότητας. Με την μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορούμε να αναγνωρίσουμε 

καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε λαού και μέσα από έναν διαπολιτισμικό διάλογο να τονίσουμε τα 

κοινά σημεία μας, αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας διαχωρίζουν.   

 

H τόνωση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας προωθείται σε εκπαιδευτικό επίπεδο μέσω της δράσης του 

eTwinning.  Σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται και υλοποιούν προγράμματα και δράσεις 

κάνοντας χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε να δημιουργήσουν καινούριες φιλίες, να καταρρίψουν τα στερεότυπα 

και να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό αίσθημα αλληλεγγύης και ισότητας.  

 

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, διοργανώθηκε το πρόγραμμα WWW – What a Wonderful World (Τι 

υπέροχος Κόσμος) με σκοπό να αναδείξει στα μάτια των μαθητών ποικίλες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς από 

διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.  Η συνεργασία προχώρησε με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τα έθιμα 

των συνεργατών με σκοπό να αναδειχθεί η ομορφιά της διαφορετικότητας αλλά και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι 

αυτά που μας ενώνουν στην Ευρώπη είναι περισσότερα από αυτά που μας διαχωρίζουν. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Η εξάσκηση της Αγγλικής γλώσσας στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 

• Η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με ποικίλες μορφές πολιτιστικής κληρονομιάς άλλων 

Ευρωπαϊκών λαών. 

• Η προώθηση του σεβασμού στη διαφορετικότητα και η κατανόηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα 

της Ευρώπης. 

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

• Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που προάγουν και προωθούν τον ψηφιακό εγγραμματισμό στην 

μαθησιακή διαδικασία. 

• Η διάχυση των αποτελεσμάτων του etwinning έργου στο άμεσο περιβάλλον του σχολείου. 

•  
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Συνολικά συμμετείχαν 16 μαθητές ηλικίας 10-12 ετών οι οποίοι φοιτούσαν στην Ε’ και Στ’ του δημοτικού.  

Συγκεκριμένα η ομάδα αποτελούταν από 10 κορίτσια και 6 αγόρια ανάμεσα στα οποία υπήρχαν μαθητές και 

μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα.   Οι δραστηριότητες 

όμως του προγράμματος καθώς και η φύση του etwinning έργου λειτούργησαν ευεργετικά σε όλους τους μαθητές, 

γιατί τους έδωσε κίνητρο και ώθηση να ασχοληθούν τόσο με τη χρήση της αγγλικής γλώσσας όσο και με την 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους.   

Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος έγιναν κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών στην τάξη ή στο 

εργαστήριο της πληροφορικής.  Συγκεκριμένα, είχε αφιερωθεί μια ώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για τις 

δραστηριότητες του etwinning,  τo περιεχόμενο των οποίων συμβάδιζε με τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος και τις επιδιώξεις του σχολικού βιβλίου. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Το πρόγραμμα ‘WWW – What a Wonderful World’ σχεδιάστηκε και οργανώθηκε έχοντας ως βασικό πυλώνα την 

ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα καθώς επίσης και την προώθηση του 

σεβασμού στη διαφορετικότητα.  Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία δεσμών φιλίας και κατανόησης ανάμεσα 

στις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  Επιπλέον, δόθηκε έμφαση  στη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων καθότι οι μαθητές χρειάστηκε να δημιουργήσουν ψηφιακές αφίσες, παιχνίδια, κουίζ και σύντομα βίντεο 

για να παρουσιάσουν διάφορες μορφές της πολιτιστικής τους κληρονομιάς αλλά και για να εξοικειωθούν με την 

ποικιλομορφία του πολιτισμού των άλλων ευρωπαίων συνεργατών. 

Οι μαθητές μας εργάστηκαν συνεργατικά σε ενδοσχολικές ομάδες για τη δημιουργία τριών ψηφιακών αφισών με 

σκοπό να αναδείξουν την ιστορία της αρχαίας Πέλλας, τη σπουδαιότητα της Αγοράς στην αρχαία Πέλλα και την 

εμβληματική προσωπικότητα του Μεγάλου Αλέξανδρου.  
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         Εικόνα 1:  Οι ψηφιακές αφίσες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των μαθητών του ΔΣ Μανδάλου  

Επίσης, συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες για να δημιουργήσουν την παρουσίαση του σχολείου τους αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής που μένουν και δραστηριοποιούνται.  Έφτιαξαν λογότυπα για το πρόγραμμα και ψήφισαν για 

αυτό που θα ήθελαν να τους αντιπροσωπεύσει στο διαγωνισμό λογότυπου που οργανώθηκε ανάμεσα στους 

συνεργάτες του έργου.  Επιπλέον οι μαθητές ζωγράφισαν και ηχογράφησαν την έκφραση ‘Γεια σου όμορφε κόσμε!’ 

σε διαφορετικές γλώσσες των συνεργατών του προγράμματος την Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών.  Τα Χριστούγεννα 

έφτιαξαν και ταχυδρόμησαν ευχετήριες κάρτες και τον Ιανουάριο συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της αφίσας που 

θα παρουσίαζε τα βιολογικά προϊόντα της περιοχής τους.  

 
Εικόνα 2:  Οι χριστουγεννιάτικες κάρτες που έφτασαν από τους συνεργάτες του έργου διακοσμούν τη γωνιά Εtwinning 

  
Η δραστηριότητα όμως που ενθουσίασε περισσότερο τους μαθητές ήταν το ‘Πολιτιστικό Κουτί’ μέσα στο οποίο 
έβαλα χειροτεχνίες που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό της Ελλάδας από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη 
εποχή.  Οι μαθητές επέλεξαν να φτιάξουν ένα στεφάνι με κλαδιά ελιάς και χάρτινα αρχαιοελληνικά σανδάλια, 
τσολιαδάκια και αμαλίες που κρατάν την Ελληνική σημαία, πήλινα μαγνητάκια που απεικόνιζαν τη θάλασσα και τα 
ελληνικά νησιά και βραχιολάκια του Μάρτη.  Η κάθε κατασκευή συνοδευόταν από ένα μικρό κείμενο στα αγγλικά 
που εξηγούσε στους συνεργάτες μας τη σημασία και  την ιστορία – παράδοση του κάθε αντικειμένου.  Τέλος οι 
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μαθητές συνεργάστηκαν σε ομάδες για να γράψουν παραδοσιακές ελληνικές συνταγές και για να επιλέξουν αυτές 
που  θα τους αντιπροσώπευαν στο συνεργατικό βιβλίο συνταγών όλων των χωρών μελών του προγράμματος. 

 
 

Εικόνα 3:  Το πολιτιστικό κουτί που έλαβαν οι μαθητές του ΔΣ Μανδάλου από τους Πορτογάλους συνεργάτες του έργου 

 

 
Εικόνα 4:  Το πολιτιστικό κουτί που έστειλαν οι μαθητές του ΔΣ Μανδάλου στους Πορτογάλους συνεργάτες του έργου 

 
Οι δραστηριότητες που περιελάμβαναν συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία περιελάμβαναν διαδικτυακές συνομιλίες 

των μαθητών για την παρουσίαση των έργων τους και για να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά που 

δημιούργησαν.  Ψήφισαν για το καλύτερο λογότυπο που θα ήθελαν να αντιπροσωπεύσει το πρόγραμμα και 
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συνέβαλλαν στην δημιουργία μιας παρουσίασης με Prezi στην οποία αναδεικνυόταν σπουδαία κτίρια πολιτιστικής 

και αρχαιολογικοί χώροι.  

 
Εικόνα 5:  Το λογότυπο του έργου που επικράτησε μετά από ψηφοφορία όλων των συμμετεχόντων 

 

Συνέβαλλαν στη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών (κουίζ και παζλ)  με πληροφορίες που συνέλλεξαν διαβάζοντας 

και βλέποντας τις παρουσιάσεις των ευρωπαίων συνεργατών τους. Αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες και 

πολιτιστικά κουτιά και συνεισέφεραν στην δημιουργία ενός βιβλίου με παραδοσιακές συνταγές από όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

 

      
Εικόνα 6:  Το συνεργατικό βιβλίο μαγειρικής και μια σελίδα από την ελληνική συνεισφορά  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ   

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε δίνοντας μεγάλη έμφαση στο ήδη υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.  Συμπεριλάμβανε δραστηριότητες που στόχευαν στην ανάπτυξη γλωσσικών 
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δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα, όπως η παραγωγή και η κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου.  Οι μαθητές 

διάβασαν και παρακολούθησαν βίντεο που σχετίζονταν με την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική κληρονομιά για να εισαχθούν 

ομαλά στο θέμα του etwinning προγράμματος αλλά και για να εμπνευστούν για τις δραστηριότητες που θα 

ακολουθούσαν.  Σε σύντομο χρονικό διάστημα ετοίμασαν γραπτά κείμενα και ζωγραφιές με σκοπό να παρουσιάσουν 

προφορικά τόσο τον εαυτό τους όσο  και το σχολείο τους αλλά και την περιοχή που μένουν.  Συνέλλεξαν 

πληροφορίες, εικόνες και βίντεο για τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της περιοχής τους (την Αρχαία Πέλλα) με 

σκοπό να δημιουργήσουν ψηφιακές αφίσες.  Το λεξιλόγιο που χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν αλλά και οι χρόνοι 

της γραμματικής (ενεστωτικοί και παρελθοντικοί χρόνοι) είναι μέσα στην ύλη που πρέπει να καλύψουν οι μαθητές 

στην Ε’ και Στ’ δημοτικού.  Επίσης, οι μαθητές αξιοποίησαν την κριτική τους σκέψη καθώς είχαν την ευκαιρία να 

σχολιάσουν τη δουλεία και τις ιδέες των συνεργατών τους.  Το γεγονός ότι είχαν κωδικούς πρόσβασης στο twinspace 

τους επέτρεψε να αποκομίσουν τα μέγιστα από αυτήν την πολύ-πολιτισμική εμπειρία με το δικό τους ρυθμό.  Τέλος 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές παρατήρησαν τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στην πολιτιστική 

κληρονομιά των συνεργατών τους.  Κατέληξαν ότι οι ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα στους 

λαούς είναι περισσότερα από τις διαφορές που τους διαχωρίζουν. 

Η διαθεματικότητα ήταν επίσης ένα από τα στοιχεία που χαρακτήριζε αυτό το πρόγραμμα, γιατί περιελάμβανε 

πληροφορίες και γνώσεις που αφορούσαν πολλά μαθήματα εκτός από τα Αγγλικά, όπως η γεωγραφία.  Οι μαθητές 

αποκόμισαν πολλά για τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα από τις παρουσιάσεις των 

συνεργατών τους.  Τις εντόπισαν στον χάρτη, διάβασαν και άκουσαν για αυτές, είδαν αντιπροσωπευτικές 

φωτογραφίες  και ταξίδεψαν νοερά και ψηφιακά ως εκεί.  Επίσης, οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους στην 

Ευρωπαϊκή ιστορία καθότι ήρθαν σε επαφή με πληροφορίες που αναδείκνυαν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Το μάθημα της πληροφορικής επίσης αξιοποιήθηκε καθότι οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσουν και για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.   

Τελειώνοντας πρέπει να σημειωθεί ότι  οι μαθητές αξιοποίησαν όλες τις δεξιότητες που χαρακτηρίζουν τους 

ενεργούς πολίτες του 21ου αιώνα: τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη.  

Ήρθαν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά των λαών της Ευρώπης και 

διεύρυναν τους ορίζοντές τους πέρα από τα όρια του οικείου περιβάλλοντος τους. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών έγινε μέσω Twinmail αλλά και μέσω των προσωπικών διευθύνσεων των 

ηλεκτρονικών ταχυδρομείων.  Επίσης, δημιουργήθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος μια κλειστή ομάδα στο 

Facebook που διευκόλυνε την επικοινωνία καθότι η ανταπόκριση στα μηνύματα ήταν πιο άμεση.  Με τον τρόπο αυτό 

υπήρχε ευελιξία στην αναδιαμόρφωση των δραστηριοτήτων (όπου χρειαζόταν) και των καταληκτικών ημερομηνιών 

των εργασιών.  Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τις συνεργατικές φόρμες του Google για να 

προγραμματίσουν τις διαδικτυακές συναντήσεις, τις ανταλλαγές των χριστουγεννιάτικων καρτών και των 

πολιτιστικών κουτιών. Το Twinspace και ειδικότερα o  πίνακας ανακοινώσεων και το project journal, υπήρξαν 

αναπόσπαστο σημείο αναφοράς  της επικοινωνίας όλων.  

Η επικοινωνία των μαθητών βασίστηκε στις παροχές του Twinspace μέσω των forums και των μηνυμάτων, αλλά και 

στην οργάνωση βίντεο-κλήσεων και συνδιασκέψεων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές μπορούσαν να 

παρουσιάσουν και να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

Όλες οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματά τους κοινοποιήθηκαν και στους υπόλοιπους μαθητές των άλλων 

τάξεων μέσω  της ειδικά διαμορφωμένης γωνιάς ‘Etwinning corner’ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σχολείου 

μας. 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ 

Από την αρχή ου προγράμματος οι εκπαιδευτικοί γνωρίστηκαν μεταξύ τους ανταλλάσοντας πληροφορίες για το 

εκπαιδευτικό τους έργο και τα σχολεία στα οποία διδάσκουν.  Οι τάξεις συνεργάστηκαν μεταξύ τους πολλές φορές 

ανταλλάσοντας ιδέες για την οργάνωση των δραστηριοτήτων.  Αρχικά, οι μαθητές παρουσίασαν τον εαυτό τους και 

το σχολείο τους γραπτά και προφορικά και μεταφόρτωσαν την παρουσίασή τους σε μια σελίδα padlet. Δεύτερον, οι 

μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γιορτάσουν όλοι μαζί την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με κοινές δραστηριότητες και  

να μάθουν να λένε σε διαφορετικές γλώσσες ‘Γεια σου Υπέροχε Κόσμε’.  
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Εικόνα 7:  Συνεργατική δραστηριότητα για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας των γλωσσών 

 
Ψήφισαν για το πιο δημοφιλές και επιτυχημένο λογότυπο και το Νοέμβριο δημιούργησαν το οικογενειακό τους 

δέντρο με σκοπό να συζητήσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στους δεσμούς οικογένειας που υπάρχουν 

στις ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, οι μαθητές δούλεψαν συνεργατικά για να παρουσιάσουν διάσημα μνημεία και 

μουσεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ζωγράφισαν μια αφίσα που απεικόνιζε τα πιο σημαντικά βιολογικά προϊόντα 

που παράγονται στον τόπο τους.  Η παρουσίαση αυτών ολοκληρώθηκε με διαδικτυακή online συνάντηση 

συζητώντας και δίνοντας επιπλέον λεπτομέρειες προφορικά.  Τα Χριστούγεννα αντάλλαξαν κάρτες και στόλισαν τον 

πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου με αυτές ενισχύοντας έτσι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα με μια ευρωπαϊκή 

διάσταση.  Έβγαλαν χειμερινές φωτογραφίες του τόπου τους και παρατήρησαν τις διαφορές στο κλίμα ανάμεσα στις 

βόρειες και νότιες χώρες της Ευρώπης και γιόρτασαν συνεργατικά την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (  Safer Internet 

Day).  H πιο δημοφιλής δραστηριότητα ήταν η δημιουργία και αποστολή του ‘Πολιτιστικού Κουτιού’ με χειροτεχνικά 

δημιουργήματα των μαθητών που αντιπροσώπευαν πολύπλευρες εκφάνσεις της ιστορίας και του πολιτισμού της 

χώρας τους.  Το αίσθημα χαράς και έκπληξης που ένιωσαν όλοι οι μαθητές όταν παρελήφθη το κουτί  από το 

ταχυδρομείο ήταν ένα από τα σημεία που συζητήθηκαν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και έδωσαν κίνητρο και 

ώθηση για να συνεχιστεί με ζήλο το etwinning έργο. Τέλος, η δραστηριότητα συγγραφής του συνεργατικού βιβλίου 

με παραδοσιακές συνταγές μαγειρικής έφερε ακόμη πιο κοντά τους μαθητές, οι οποίοι παρατήρησαν ότι πολλά από 

τα αγαπημένα φαγητά τους υπάρχουν και στη κουζίνα των συνεργατών τους. 

  
Συμπερασματικά θα πρέπει να ειπωθεί ότι η προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές σε δραστηριότητες 
του έργου τους έφερε  πιο κοντά και ενίσχυσε τους δεσμούς ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι ψηφιακές δεξιότητες και η χρήση της τεχνολογίας ήταν απαραίτητα συστατικά για την επιτυχημένη έκβαση αυτού 

του έργου. Οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους σε πολλά ψηφιακά εργαλεία με 

αποτέλεσμα  να γίνεται μια διαρκής επιμόρφωση σε αυτό τον τομέα.  Το απώτερο όφελος ήταν βέβαια η  

ενδυνάμωση του ψηφιακού εγγραμματισμού των μαθητών, οι  οποίοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες και χρήστες αυτών 

των ψηφιακών εργαλείων. 

Πριν ακόμη γίνει οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του, συζητήθηκαν οι κανόνες ασφαλούς 

πλοήγησης.  Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν πολλά και διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία με σκοπό το έργο να 

είναι ταυτόχρονα τόσο εκπαιδευτικό όσο και ευχάριστο.  Τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Επομένως, για τις συνεργατικές και 

επικοινωνιακές δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν: το Twinspace, Padlet (για τις παρουσιάσεις), το  Kizoa (για τη 

δημιουργία κολάζ και βίντεο), το Youtube (για τη δημιουργία και παρουσίαση βίντεο), το Tripline ( για τη ψηφιακή 

δημιουργία χάρτη), το ToonyTool (για να φτιάξουν οι μαθητές ψηφιακά κολάζ και καρτούνς), το Emaze (για 

διαδραστικές ψηφιακές παρουσιάσεις), το Slideshare (για τη μεταφόρτωση φακέλων με μορφή PowerPoint, PDF κλπ), 

το Skype (για συνδυασκέψεις), το Piccollage (για τα δημιουργία φωτο-κολάζ), το Google Drive, το StoryJumper ( για 

την οργάνωση και απόδοση του συνεργατικού, ψηφιακού βιβλίου μαγειρικής), το Google Tour (για τη δημιουργία 

εικονικών περιηγήσεων στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και στην παρουσίαση του σχολείου και της ευρύτερης 

περιοχής του σχολείου των μαθητών), το Dotstorming (για την ψηφοφορία του πιο επιτυχημένου λογότυπου), το 

Animoto (για τη δημιουργία βίντεο), το Prezi (για διαδικτυακές παρουσιάσεις), το Glogster ( για δημιουργία 

ψηφιακών αφισών), το Meetingwords ( για συνεργατικές συγγραφικές δραστηριότητες), το TeamGenerator ( για τη 

δημιουργία ομάδων), το Linoit (για να γράψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τις ψηφιακές χριστουγεννιάτικες 

ευχές τους) και το Blogger (για τη δημιουργία μιας σελίδας ειδικά διαμορφωμένης και αφιερωμένης στη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  

Το έργο WWW – What a Wonderful World ήταν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, γιατί στόχευε τόσο στην βελτίωση του 

επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας των μαθητών όσο και στο να ενδυναμώσει τις σχέσεις ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά 

σχολεία που συμμετείχαν και να αναδείξει ποικίλες πλευρές της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.  Η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθηση των μαθητών, η έκθεσή τους στο στοιχείο της διαφορετικότητας και ο σεβασμός του πολιτισμού των 

άλλων λαών ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες αυτού του έργου. 
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Το πρόγραμμα ανέδειξε την κουλτούρα και την ιστορία της πόλης – χώρας των συμμετεχόντων και ισχυροποίησε την 

αντίληψη των μαθητών ως προς τον εαυτό τους σε σχέση με τους ‘άλλους’.  Προώθησε τη διαπολιτισμική 

δημιουργικότητα, την επικοινωνία, τη μάθηση μέσω της μεθόδου πρότζεκτ αλλά και την αυτόνομη μάθηση.  

Επικεντρώθηκε στις δεξιότητες του 21ου αιώνα και στον ψηφιακό εγγραμματισμό.  Τα αποτελέσματα ήταν τα 

επιθυμητά και τα αναμενόμενα.  Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τον πολιτισμό και την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα 

των συνεργατών τους.  Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία φιλικών δεσμών ανάμεσα στους μαθητές 

και προωθήθηκε η ανταλλαγή ιδεών με  σκοπό να μάθουν όλοι να σέβονται τα αισθήματα, τις ιδέες και τις απόψεις 

των άλλων.  Πρωτίστως  οι μαθητές διαπίστωσαν ότι αν και υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές μπορούν να 

αναπτύξουν φιλικούς δεσμούς και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους.   

Επιπροσθέτως, οι μαθητές ξεπέρασαν τα σύνορα του μικρού χωριού που ζουν καθημερινά και διεύρυναν τους 

ορίζοντές τους με το να συνεργαστούν δυναμικά με άλλους συνομήλικους ευρωπαίους πολίτες. Παρατήρησαν ότι 

έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες, τα ίδια όνειρα και ότι προσπαθούν για να δημιουργήσουν ένα πιο όμορφο κόσμο.  

Ο αντίκτυπος του προγράμματος στο υπόλοιπο σχολείο και στην τοπική κοινωνία ήταν μεγάλος.  Πριν ακόμη 

ξεκινήσουν οι εργασίες του έργου, οι δάσκαλοι του σχολείου  και οι γονείς των μαθητών πληροφορήθηκαν για τους 

στόχους και τους σκοπούς της υλοποίησης του.  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε η γωνιά του Etwinning 

σε κεντρικό και εμφανές σημείο στο σχολείο όπου η ομάδα Etwinning αναρτούσαν τις ζωγραφιές, τις κάρτες ακόμη 

και το περιεχόμενο από το πολιτιστικό κουτί που έλαβαν.  Η υποχρέωση τους ήταν να εξηγούν στο υπόλοιπο σχολείο 

τι έμαθαν και τι αποκόμισαν από την επικοινωνία τους με τα άλλα σχολεία.   

Το έργο επίσης ενίσχυσε και βελτίωσε τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν.  Απέκτησαν νέες 
γνώσεις σχετικά με τη χρήση ποικίλλων ψηφιακών εργαλείων και συνεργάστηκαν με συναδέλφους που μοιράζονται 
το ίδιο πάθος και όραμα για την εκπαίδευση.  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• https://twinspace.etwinning.net/69624/home 

• http://wwwhatawondefulworld.blogspot.com/ 

• https://www.facebook.com/groups/1162594317225302/ 

• https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e4664c11ad6 

• https://prezi.com/tlv0dtbg2tpj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

• https://www.storyjumper.com/book/index/67063935/5c9b47e6c7c6a 

• http://tinyurl.com/y3ldabz5 

• https://www.youtube.com/watch?v=Q8qO2FamRKQ 
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• https://edu.glogster.com/glog/alexander-the-great/2j2g2tqmvsl 

• https://edu.glogster.com/glog/the-agora-of-ancient-pella/2nw653k7vv5 

• https://edu.glogster.com/glog/ancient-pella/2sv9wkhv4l3 
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Η πολιτιστική μας κληρονομιά ως δίαυλος διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας και συνεργασίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Μαστορή Μερόπη1 Πέζαρου Πηνελόπη2 Ματζαρλή Μερόπη3 
1 Εκπαιδευτικός ΠΕ60 MSc Computer Science in Education 

mmastori71@gmail.com 
2 Πέζαρου Πηνελόπη ΠΕ60 

penpezarou@gmail.com 
3 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

matzarli14@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το έργο “FolkTales@STEAM.CLIL” σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανακήρυξη του 2018 ως ευρωπαϊκού έτους 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο λαϊκός πολιτισμός και, ειδικότερα, το λαϊκό παραμύθι, αποτελεί  πρόσφορο 

έδαφος για την ανάδειξη κοινών πολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης, που 

αποσκοπεί στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ευαισθησίας  και στην επικοινωνία μεταξύ  

εκπαιδευτικών και μαθητών. Μέσα από τη γνωριμία με λαϊκά παραμύθια από τις συμμετέχοντες χώρες και 

την αξιοποίησή τους, μας δόθηκε η ευκαιρία, ταξιδεύοντας στο χρόνο και τη φαντασία, να διαπιστώσουμε 

ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο δικό μας και σε άλλους πολιτισμούς. Παράλληλα το παρόν έργο 

συνδυάζει δραστηριότητες εισαγωγής στην Εκπαιδευτική Ρομποτική και υλοποίηση δραστηριοτήτων 

STEΑM, με στόχο  την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων κάθε παιδιού μέσα σε ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον μάθησης, αλλά και στην ενίσχυση της  μητρικής γλώσσας μέσα από τον τρόπο προσέγγισης 

του θέματος. Στο έργο συμμετείχαν νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από την Πολωνία, Ρουμανία, 

Σλοβακία, Ελλάδα και Τουρκία. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαπολιτισμική εκπαίδευση, λαϊκός πολιτισμός, eTwinning 
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ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Μια πολυπολιτισμική κοινωνία, εξαιτίας της συμβίωσης διαφόρων πολιτισμών, που όταν έρχονται σε 

επαφή, αντιπαρατίθενται η διαφορετική πολιτική διάσταση, οι διαφορετικές ιστορικές αναφορές, οι 

διαφορετικές κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις περί κοινωνικής οργάνωσης, επηρεάζει άμεσα και τον χώρο 

της εκπαίδευσης. Η παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης αναφέρεται, κυρίως, στην εκπαιδευτική εκείνη 

προσπάθεια που αποβλέπει στη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης, η οποία προωθεί την 

αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων λαών και διαμορφώνει ένα κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο τα άτομα μπορούν και συνυπάρχουν και αποδέχονται κάθε πολιτισμική 

διαφοροποίηση (Μπερερής Π., Σισσιάκος Κ., Λαζακίδου-Καφετζή Γ., 2006). 

Η ανοιχτή κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών, που δημιουργείται μετά την επικύρωση της συνθήκης του 

Maastricht, προϋποθέτει τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, έναν βασικό άξονα της ευρωπαϊκής διάστασης 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ανταλλαγές εμπειριών, τόσο στο πλαίσιο των δικτύων, των διμερών και 

πολυμερών ανταλλαγών, υποστηρίζεται ότι θα οδηγήσουν σε μια εκπαιδευτική πρακτική, η οποία θα 

χρησιμοποιεί, θα αναδεικνύει και θα αναπτύσσει όλο τον γλωσσικό, τον πολιτισμικό και κοινωνικό πλούτο 

των πολιτών τους. 

Ο πολιτισμός εκφράζει την υπόσταση ενός λαού, το ιστορικό του βάθος, τη συλλογική του ταυτότητα. 

Αποτελεί το πλαίσιο ομογενοποίησης και ενσωμάτωσης μιας κοινωνίας. Η συγκρότηση ισχυρών 

υπερεθνικών οργανισμών, όπως αυτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεταναστευτικά ρεύματα που 

κατευθύνονται από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, τις χώρες της 

Βαλκανικής, διαμορφώνουν σήμερα έναν νέο τύπο κοινωνίας στον οποίο συνυπάρχουν και συμβιώνουν 

διαφορετικοί πολιτισμοί και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (Ι.Ε.Π., 2018). 

 Σύμφωνα με τους Πανταζή (1999), Γκότοβο (2002) η διαπολιτισμική εκπαίδευση έχει σαν στόχο την 

εξάλειψη των διακρίσεων και του αποκλεισμού, προσπαθεί να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες, κοινωνικές 

και πολιτισμικές. Η διαπολιτισμική παιδεία δε διδάσκει την ανοχή για το διαφορετικό. Δημιουργεί το 

πνευματικό υπόβαθρο που επιτρέπει την εκτίμηση για το διαφορετικό, ώστε να δημιουργηθούν ανοικτές 

κοινωνίες, πολιτισμικά αρμονικές, που θα διακρίνονται από ισονομία, αλληλοκατανόηση,αλληλοαποδοχή 
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και αλληλεγγύη.Χρειάζονται ουσιαστικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις και όχι προσεγγίσεις μόνο στο 

επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης. Απαιτούνται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που να ανταποκρίνονται 

στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και στις δυσκολίες επικοινωνίας. Επιγραμματικά, οι στόχοι είναι: 

αναγνώριση και κατανόηση της διαφοράς, σεβασμός για τους πολιτισμούς, θετική στάση και αντίληψη 

απέναντι στις διαφορές των πολιτισμών, την ετερότητα, τη διαφορετικότητα, έμφα ση στα κοινά σημεία 

διαφορετικών ομάδων, αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών τρόπων ζωής, αλληλεγγύη, ειρήνη, 

κοινωνική δικαιοσύνη,συνειδητοποίηση της δύναμης και της αξίας της πολιτιστικής ποικιλίας, συνείδηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσες ευκαιρίες (Μπεζάτη Θ., Θεοδοσοπούλου Μ., 2006). 

ΛΑΪΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ένα σπουδαίο όχημα της νέας Παιδαγωγικής, που αποτελούσε, όμως, ανέκαθεν ένα διδακτικό εργαλείο 

για την καλλιέργεια των απαραίτητων επικοινωνιακών δεξιοτήτων με  σκοπό τη γόνιμη συνύπαρξη των 

ατόμων σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αποτελεί η αφήγηση παραμυθιών. Μέσα από τις αφηγήσεις, 

είτε προσωπικών βιωμάτων, είτε άλλων ιστοριών, και, κυρίως, μέσα από τα παραμύθια, το παιδί 

ταυτίζεται με τους ήρωες και βρίσκει τον εαυτό του, καθώς αποτελεί έναν μαγικό και δημιουργικό δρόμο 

για την αναζήτηση της ταυτότητας. Η ένταξη της αφήγησης στον χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στη 

σημερινή πολυπολιτισμική εποχή, φαίνεται να είναι επιτακτική, διότι έχει να προτείνει ποικίλους και 

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, βοηθάει τον τρόπο μάθησης, καλλιεργεί τη γλώσσα και μπορεί να 

προσφέρει γνώσεις για τον τοπικό αλλά και οικουμενικό πολιτισμό. Είναι ένα μέσο εμπλουτισμού της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της καθημερινότητας και για αυτό τον λόγο απαιτείται άμεσος 

επαναπροσδιορισμός του ρόλου της και της αναγκαιότητάς της. Η παγκοσμιότητα των παραμυθιών, με 

την ύπαρξη γενικών και καθολικών σταθερών, η απλότητα και ο μαγικός χαρακτήρας που τα χαρακτηρίζει, 

η δύναμη που έχει να εξάπτει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, να καλλιεργεί τον διάλογο και τη 

γλωσσική έκφραση , αλλά και η μη συμβατική δομή τους που είναι πιο κοντά στη συναισθηματική και 

νοητική λειτουργία του παιδιού, είναι κάποια από τα στοιχεία που έχουν καταστήσει συνειδητή τη  

μεγάλη παιδευτική και διδακτική αξία του παραμυθιού. Σήμερα στον χώρο του σχολείου, και ειδικότερα 

του νηπιαγωγείου που η αφήγηση ιστοριών είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού προγράμματος, 

χρησιμοποιείται η παιδική λογοτεχνία και ιδιαίτερα το παραμύθι, ώστε να κατανοηθεί η έννοια της 
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διαφορετικότητας και να μιλήσουν οι δάσκαλοι/ νηπιαγωγοί για διαπολιτισμικά ζητήματα στα παιδιά 

(Φασόλη Μαρία,2016).  

Σύμφωνα με τον Tiedt (2006) η αφήγηση του παραμυθιού έρχεται να συμβάλλει θετικά στην υλοποίηση 

των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αφού τα παραμύθια μεταφέρουν όχι μόνο εμπειρία αιώνων, 

αλλά εμπεριέχουν την έννοια του διαφορετικού με πολλές όψεις. Η ύπαρξη κοινών μοτίβων και γενικά 

ομοιοτήτων των παραμυθιών, βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν την πολιτισμική ποικιλία του κόσμου, να 

διαπιστώσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο δικό τους και σε άλλους πολιτισμούς. Οι ιστορίες 

που έχουν κοινά στοιχεία/μοτίβα δημιουργούν στους ακροατές την αίσθηση ότι μοιράζονται μια κοινή 

πραγματικότητα και ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο μια κοινή ταυτότητα (Τσιλιμένη Τ, 2015). 

Η Κανατσούλη (2002) υποστηρίζει ότι «Το παραμύθι, κυρίως το λαϊκό, είναι το λογοτεχνικό είδος εκείνο 

που χαρακτηρίζει κάθε λαό και πολιτισμό. Μέσα από την παγκόσμια γλώσσα που χρησιμοποιεί και τη 

χρήση κοινών μοτίβων, δίνει την δυνατότητα σε διαφορετικούς λαούς να γνωρίζονται και να επικοινωνούν 

μεταξύ τους». Το παραμύθι με την παγκοσμιότητα που το χαρακτηρίζει, αποτελεί ένα καθολικό 

αφηγηματικό είδος, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με τεράστια 

διαπολιτισμική δύναμη. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εύχρηστο μέσο για την επαφή και γνωριμία με 

άλλους πολιτισμούς στο πλαίσιο μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης. Ως φορέας αξιών και αρχών των 

εκάστοτε κοινωνιών αποτελεί εξαιρετικό δείκτη της εξελικτικής πορείας και των κοινών σημείων των 

πολιτισμών (Φασόλη Μαρία,2016), ενώ ο  Μερακλής (1992) το θεωρεί ως κατεξοχήν ανθρωπολογικό είδος, 

αφού παρουσιάζει μια καθολικότητα  που εκδηλώνεται ως κοινότητα θεμάτων, αλλά και τρόπων 

έκφρασης ανάμεσα στους διάφορους λαούς , που υπερβαίνει τα εθνικά όρια.  Για την Τσιλιμένη ( 2011) τα 

κριτήρια που πρέπει να έχει ένα λογοτεχνικό κείμενο, ώστε να θεωρηθεί διαπολιτισμικά κατάλληλο είναι : 

α)Σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαφορετικότητα, σε οποιαδήποτε μορφή και αν 

εκφράζεται.β) Να χαρακτηρίζεται από οικουμενικότητα και να ξεφεύγει από εθνικές προκαταλήψεις και 

στερεότυπα γ)Να προβάλει τις αξίες της ισοτιμίας και της ισότητας μεταξύ των λαών. δ) Να περιλαμβάνει 

στοιχεία από διαφορετικούς πολιτισμούς και, παράλληλα, να τονίζει τα κοινά σημεία μεταξύ τους. 

(Τσιλιμένη Τ.,2011).  
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ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το σύγχρονο σχολείο, ως σταυροδρόμι των πολιτισμών και τόπος διαπολιτισμικής συνάντησης, καλείται 

να αξιοποιήσει τη συνύπαρξη των πολιτισμών προς όφελος της κοινωνίας και του ατόμου. Τα υπαρκτά 

εμπόδια του διαφορετικού, των αντιλήψεων περί αυτού και των στάσεων ζωής δυσχεραίνουν τη 

δημιουργική προσέγγιση των πολιτισμών. Νέα εφόδια απαιτούνται, ώστε να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις 

αυτές και να διαφανεί νέος ορίζοντας ανοιχτής συνεργασίας (Πανέτσος, 2001). Στα νέα αυτά εφόδια 

συγκαταλέγονται και οι Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες αυτές, όχι ως διανομέας 

γνώσης, αλλά ως διευκολυντής ανάπτυξης γνώσης και σκέψης μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη 

διαπολιτισμική παιδαγωγική (Μπερερής  κ.α.,2006) 

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον θέλει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών να 

αποτελούν πλέον αναπόσπαστο εργαλείο της διαδικασίας της μάθησης, συμβάλλοντας στην αύξηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών, την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής, την αύξηση του βαθμού 

κατανόησης των μαθημάτων και της επίτευξης του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος (Έκθεση 

αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, 2009). Η παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο έχει ορισμένα ευεργετικά αποτελέσματα σε σημαντικούς 

τομείς, για τη γνωστική, την κοινωνική και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών -αλλά και των 

εκπαιδευτικών- για τη μεταφορά της γνώσης και, γενικά, για την επίτευξη στόχων ανώτερου  μαθησιακού 

επιπέδου, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος (Ράπτης Α.,2008). 

 Αναλυτικότερα, η ψηφιακή τεχνολογία, η οποία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του σύγχρονου 

πολιτισμού, δημιουργεί νέες προκλήσεις και στον εκπαιδευτικό τομέα, δεδομένου ότι εισήγαγε νέους 

τρόπους μάθησης, πληροφόρησης, επικοινωνίας, εργασίας καθώς και συνεργασίας. Ως διδακτικά και 

μαθησιακά εργαλεία συνιστούν μια αναγκαιότητα στις εκπαιδευτικές δράσεις (Κynigos, 2008). Στο 

σύγχρονο σχολείο η ψηφιακή τεχνολογία δεν περιορίζεται, απλώς, στον πληροφορικό αλφαβητισμό, αλλά 

παρέχει δυναμικά εργαλεία και εφαρμογές στήριξης, ενίσχυσης, καθώς και εμπλουτισμού της 

διδασκαλίας και της μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001).Η εμφάνιση δωρεάν εκπαιδευτικών εργαλείων και 

εφαρμογών Web 2.0 δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επιλέξει τι αρμόζει στο γνωστικό 

αντικείμενο που πραγματεύεται και τη διδακτική προσέγγιση που θα ακολουθήσει. Το κύριο 
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χαρακτηριστικό αυτών των εφαρμογών είναι η ενεργή συμμετοχή των χρηστών στο περιεχόμενο της 

διαδικασίας δημιουργίας. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει κάθε φορά τα κατάλληλα μέσα που θα τον 

διευκολύνουν στην επίτευξη των επιμέρους στόχων του. Οι μαθητές με ενεργητικές, συμμετοχικές 

βιωματικές προσεγγίσεις, έχουν περιορισμένη δυνατότητα και ελεγχόμενη χρήση των εργαλείων του 

διαδικτύου. Την τελική ευθύνη της πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την 

προετοιμασία και την παρακολούθηση της διαδικασίας για τη δικτυακή περιήγηση, την αξιοποίηση των 

δικτυακών και μη πόρων και την ανάρτηση πληροφοριών( Π.Ι. 2011, Νέο Σχολείο) 

Μια από τις σύγχρονες  Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανάπτυξη της γνώσης, της 

μάθησης και μπορούν να συμβάλλουν  στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική απότελεί η δράση eTwinning, μια 

επιτυχημένη δράση  του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  που προωθεί τη συνείδηση 

του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου (Μπερερής  κ.α.,2006). 

 Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη 

διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως οι μαθητές, 

που συμμετέχουν, επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, 

βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. Οι πέντε κύριες 

περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι 

οι ακόλουθες: Αυθεντική μάθηση, Συνεργασία,  Ευρωπαϊκή διάσταση, Χρήση Νέων Τεχνολογιών, 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών (Galvin et al, 2006). 

eTWINNING PROJECT: “ Folktales@steam.CLIL”  

Λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και τη φιλοσοφία που διέπει τα 

προγράμματα σπουδών για την προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ, 2003, Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, 2011), το παρόν έργο δίνει έμφαση στην ενεργητική, 

βιωματική και συνεργατική μάθηση, στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των 

παιδιών, στην καλλιέργεια του ερευνητικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εγκάρσια ενσωμάτωση στο 

διδακτικό σχεδιασμό των Τ.Π.Ε..Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας κρίσης, λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης  προβλημάτων. Αξιοποιούνται διαδραστικά εργαλεία, που αναμένεται να 
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προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το θέμα προσεγγίζεται με 

ελκυστικό και δυναμικό αλληλεπιδραστικό τρόπο. Μέσω αυτών, οι μαθητές εμπλέκονται σε διαδικασίες 

αλληλεπίδρασης (δράση μαθητών και άμεση ανάδραση), που παροτρύνουν στην ενεργό συμμετοχή τους 

στη μαθησιακή διαδικασία. Οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν ενταγμένες στα 

γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος -Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 

Δημιουργία- Έκφραση και Τ.Π.Ε- και αφορούσαν ατομικές και ομαδικές δράσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί 

το ενδιαφέρον και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των μαθητών. Σχεδιάστηκαν δραστηριότητες, ατομικές 

και, κυρίως, ομαδικές, όπως παιχνίδια, ζωγραφικές δημιουργίες, σχέδια εργασίας-project, με την 

υποστήριξη συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων  σε διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως 

βιωματική μάθηση, επίλυση προβλήματος, μελέτη πεδίου, αξιοποίηση ΤΠΕ, πολιτιστικά και 

περιβαλλοντικά δρώμενα. 

Βασικοί άξονες που αφορούν το σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν: 

• Δραστηριότητες προγραμματισμού χωρίς τη χρήση  υπολογιστή (Unplugged activities). Σχεδιάσθηκαν 

και υλοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες προσέγγισης βασικών αρχών  δομημένου 

προγραμματισμού όπως η ακολουθία, η επιλογή και η επανάληψη. Μέσα από τη δημιουργία 

επιτραπέζιων  παιχνιδιών και  φύλλων εργασίας κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης συμβόλων, 

αντικειμένων και εικόνων, τα παιδιά θα διδαχθούν βασικές έννοιες προγραμματισμού με παιγνιώδη 

τρόπο  και θα  κατανοήσουν την αποθήκευση  των εντολών, τη  μετατροπή των δεδομένων σε 

πληροφορίες και τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή καθώς ο προγραμματισμός Η/Υ δίνει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης της αλγοριθμικής σκέψης και έχει ιδιαίτερο ρόλο στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 

προσέγγισης επί μέρους γνωστικών αντικειμένων  (Φεσάκης, Γ., Γουλή, Ε., & Μαυρουδή Ε. ,2010).  

https://docs.google.com/presentation/d/1KhjYpHVdccnKmS1ldcv3UKuHO1pWdrExEEr0qoiWeJ

k/edit#slide=id.g4afa6a938a_0_118 

• Δραστηριότητες προγραμματισμού με επιδαπέδια ρομπότ (Beebot, Ozobot ). Στις δραστηριότητες αυτές  

η κίνηση και το παιχνίδι έχουν πρωταρχικό  ρόλο, καθώς  είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και 

μάθηση των παιδιών και αφορούν δραστηριότητες  ομαδικές και ατομικές  προσανατολισμού στο χώρο, 

λαβύρινθους, κατανόησης εννοιών δεξί –αριστερό. Στις δραστηριότητες αυτές  η κίνηση και το παιχνίδι 

σε τετραγωνισμένα περιβάλλοντα έχουν πρωταρχικό  ρόλο, καθώς  είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 
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και μάθηση των παιδιών και αφορούν δραστηριότητες  ομαδικές και ατομικές  προσανατολισμού στο 

χώρο,   κατανόησης εννοιών δεξί –αριστερό μέσα από τη δόμηση του χώρου και συντεταγμένων ώστε 

να μάθουν να προσανατολίζονται σε τετραγωνισμένα περιβάλλοντα και να περιγράφουν  θέσεις, 

διευθύνσεις και διαδρομές ως προς διαφορετικά συστήματα αναφοράς με τη χρήση απλών χωρικών 

εννοιών ώστε να περάσουν   σε επόμενη φάση  στον προγραμματισμό του ρομπότ και στην 

κωδικοποίηση της διαδρομής του 

• STEΑM δραστηριότητες με την αξιοποίηση λαϊκών ευρωπαϊκών παραμυθιών. Βασικός στόχος των 

δραστηριοτήτων η εξοικείωση των παιδιών με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, και η απόκτηση  

δεξιοτήτων επιστημονικής μεθοδολογίας  μέσα από  την παρατήρηση, τη σύγκριση ,την ταξινόμηση , τη 

μέτρηση , την υποβολή ερωτημάτων να οδηγηθούν στην ερμηνεία δεδομένων και εξαγωγή 

συμπερασμάτων, στη μοντελοποίηση και διερεύνηση. 

https://docs.google.com/presentation/d/12iXhiIdNAc1SAfiYDKkexILfpV6fidkPiOPWwqX8qYU/e

dit#slide=id.g5a63b02156_0_1 

• Δραστηριότητες προσέγγισης της μεθόδου CLIL και εφαρμογής βασικών αρχών της στη διδασκαλία της 

μητρικής γλώσσας για τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της ξένης γλώσσας για τα παιδιά του δημοτικού. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο συνδυαστική προσέγγιση  στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή 

ξένης. Το CLIL στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αποτελεί, ήδη, μέρος του επίσημου προγράμματος 

σπουδών με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To ακρώνυμο CLIL είναι τα αρχικά του 

όρου Content and Language Integrated Learning και ως μετάφραση του όρου στα ελληνικά έχουν 

χρησιμοποιηθεί τα: Ολοκληρωμένη ή Ενιαία ή Συνδυασμένη ή Ολιστική ή Ενσωματωμένη Εκμάθηση 

Γλώσσας και Περιεχομένου. Έχουν προταθεί ποικίλοι ορισμοί για το CLIL. Ουσιαστικά, η μεθοδολογική 

προσέγγιση στην οποία αναφερόμαστε είναι συνδυαστική και αφορά την παράλληλη και ισορροπημένη 

διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας και ενός γνωστικού αντικειμένου. Τα εγχειρίδια και όλο το διδακτικό 

υλικό που αφορά το γνωστικό αντικείμενο είναι στην ξένη γλώσσα και ο μαθητής/η μαθήτρια καλείται, 

για να επιτύχει την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, να κατανοήσει, να μάθει και να παραγάγει 

συγχρόνως και τη γλώσσα μέσα από μια διαδικασία αποκωδικοποίησής της, σύνθεσης και ανάλυσής 

της. Η ακαδημαϊκή μορφή της γλώσσας, το ανώτατο επίπεδο ύφους με το οποίο οι μαθητές, αν και δεν 

είναι εξοικειωμένοι, καλούνται να το αντιμετωπίσουν, είναι στο επίκεντρο της διδασκαλίας με CLIL. Στην 

περίπτωση του CLIL επιδιώκουμε να διδάσκονται δύο μαθήματα σε ένα (Marsh et al. 2010) και το 

περιεχόμενο να είναι κίνητρο για την επεξεργασία και την ανακάλυψη της δομής και των διάφορων 

λειτουργιών της γλώσσας, χωρίς να παραγκωνίζεται σε καμία φάση της διδασκαλίας ένας από τους δύο 
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στόχους -γλώσσα και περιεχόμενο, ενώ η Βορύλλα (2012) υπογραμμίζει ότι η γλώσσα, μάλιστα, «δε 

δομείται σταδιακά, αλλά λειτουργικά, καθώς το περιεχόμενο είναι αυτό που καθορίζει τη γλώσσα που 

θα διδαχτεί» (Διαμαντίδου Ευαγγελία, 2017). 

https://docs.google.com/presentation/d/1NM7TtaMOJ_6SQSRnRKM7L_5ys2VzA630GSlmmFC

wwtc/edit#slide=id.g4dd5d4cca4_0_15 

• Δραστηριότητες συγγραφής συνεργατικού λαϊκού παραμυθιού βασισμένου σε κοινά μοτίβα και δομικά  

στοιχεία των λαϊκών παραμυθιών που προσεγγίστηκαν από κάθε χώρα. Πρόκειται για μια 

δραστηριότητα δημιουργικής γραφής της οποίας,  σύμφωνα με τον Γρόσδο (2015α),  κύριος στόχος της 

στο νηπιαγωγείο είναι η δημιουργία προφορικών ιστοριών από τα παιδιά, ιστορίες στις οποίες μας 

ενδιαφέρει τόσο το περιεχόμενο του κείμενου όσο και η διαδικασία παραγωγής του, ενώ στο Δημοτικό 

η μέθοδος έχει τον ίδιο στόχο ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία, όμως αυτή τη φορά οι 

ιστορίες που παράγουν τα παιδιά αναμένεται να είναι γραπτές,  ενώ οι Πασσιά & Μανδηλαράς (2001), 

υποστηρίζουν ότι είναι μια μέθοδος,  η οποία, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση, στοχεύει στην 

προσέγγιση του λόγου με βιωματικό τρόπο. 

https://docs.google.com/document/d/1ADuJeroGVGulUz1-ZrUn-

XIOygN8dvDbPcpTC1r0VQQ/edit 

Στο συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά (Software) που προήγαγαν την επικοινωνία και τη  

συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, προωθώντας την επίτευξη των αρχικών στόχων, ενώ η  

επιλογή τους  έγινε με κριτήριο την ηλικία, τις ικανότητες των μαθητών, τους στόχους που τέθηκαν και το 

είδος των δραστηριοτήτων. 

Κατά την υλοποίηση του έργου η επικοινωνία ανάμεσα σε όλους μας ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική και 

επιτεύχθηκε, κυρίως, μέσα από την πλατφόρμα του νέου Twinspace, που αποτέλεσε και το βασικό πλαίσιο 

ανταλλαγής υλικού. Αξιοποιήθηκαν το ημερολόγιο, ο πίνακας ανακοινώσεων για προτάσεις και 

διευκρινήσεις, οι συζητήσεις και τα polls για τη λήψη αποφάσεων ενώ το twinboard  αποτέλεσε άριστο 

εργαλείο διαμοιρασμού και ανάρτησης υλικού. Επιπλέον δημιουργήθηκε ομάδα στο facebook  με 

ανταλλαγή μηνυμάτων και στο messenger.  Άλλος τρόπος επικοινωνίας  ήταν τα online meetings στο 

twinspace, με σκοπό την ανατροφοδότηση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν και 

εκδηλώσεις επικοινωνίας στο eTwining live των εκπαιδευτικών, αλλά και των παιδιών, ώστε να 
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γνωριστούν και να υλοποιήσουν κοινές δραστηριότητες, όπως την ψηφιακή αφήγηση στο storyjumber με 

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης και τη συνεργατική ζωγραφική με το colorillo. Ενσωματώθηκαν 

συνεργατικά εργαλεία όπως  τα coggle, linoit, τα οποία αξιοποιήθηκαν, στην ανταλλαγή βασικών και 

κοινών στοιχείων από τα λαϊκά παραμύθια και το  padlet,  για αναρτήσεις παρουσιάσεων των σχολείων 

αλλά και στην ψηφοφορία για τον τίτλο του συνεργατικού παραμυθιού. Τέλος, μέσα από την πλατφόρμα 

του Watch2gether παρακολουθήσαμε ταυτόχρονα τα βίντεο με τις λαϊκές μας παραδόσεις. Οι 

ηλεκτρονικές ανταλλαγές βοήθησαν, ώστε να δημιουργηθούν αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας με 

νόημα για τα παιδιά που συνέβαλαν στη διεύρυνση της σχολικής κοινότητας.  

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ-ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ- ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ  

Η παρούσα δράση μάς έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε,  στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, αλλά 

και εκτός, με τις συναδέλφους των εμπλεκόμενων χωρών, προσφέροντάς μα, έτσι, νέες εμπειρίες και 

βελτιώνοντας το υπάρχον εργασιακό κλίμα. Η συνεργασία αφορούσε όλους τους άξονες σχεδιασμού του 

έργου, που έχουν προαναφερθεί παραπάνω  και οι συνεργατικές δραστηριότητες  όπως η δημιουργία 

συνεργατικού λαϊκού παραμυθιού, τίτλου, λογότυπου, μακέτας  για να κινηθούν τα  ρομποτάκια, 

ψηφιακού τοίχου για τη διενέργεια ψηφοφορίας από τα παιδιά, και ψηφιακών βιβλίων με το περιεχόμενο 

των δραστηριοτήτων μας  θεωρείται ότι παρουσιάζουν:  

Α) Στοιχεία παιδαγωγικής καινοτομίας και δημιουργικότητας καθώς δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις 

εκείνες που  σχετίζονται με τη σχολική βελτίωση, οι οποίοι οργανώνονται στους εξής άξονες: 

• Κλίμα της τάξης που συμβάλλει στη μάθηση: θετικό κλίμα τάξης, στρατηγικές για συμμετοχή- 

δημιουργία μικρών ομάδων, οργάνωση παιχνιδιών και παιγνιώδης χαρακτήρας των δραστηριοτήτων. 

• Διδασκαλία συνεπής ως προς το περιεχόμενο σπουδών: Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας 

υπόψη τη φιλοσοφία του Νέου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) και το Δημοτικό 

Σχολείο.  

• Μαθηματικός συλλογισμός μέσα από τη συλλογή και οργάνωση στοιχείων από τους μαθητές   

χρησιμοποιώντας πίνακες, εργαλεία μέτρησης, μεγεθυντικούς φακούς κ.α. 
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• Η εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική και στο εκπαιδευτικό μοντέλο STEM, η προσπάθεια  

εκμάθησης του προγραμματισμού και, γενικότερα, η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση.    

• Η εισαγωγή στην καινοτόμο συνδυαστική προσέγγιση για τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή 

ξένης CLIL και προσπάθεια ενσωμάτωσης βασικών αρχών της στη διδασκαλία της μητρικής μας 

γλώσσας.  

• O σχεδιασμός και η υλοποίηση ανάπτυξης κοινωνικών, ψηφιακών και μαθησιακών δεξιοτήτων μέσα 

από διαθεματικές προσεγγίσεις, χρήση διαδικτύου και πληθώρα λογισμικών και εφαρμογών web2.0 

(mindmaps, word clouds, puzzles,κά.). Αυθόρμητη, αναδυόμενη συνεργατική γραφή, τα εποπτικά υλικά 

(γεωμετρικά όργανα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας), τα οποία 

αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης της διδασκαλίας και βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τη 

συνεργατική δημιουργικότητά τους και να δημιουργήσουν τη δική τους αυθεντική εργασία. 

• Ως προς τα αποτελέσματα της: παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού, εκδήλωση παρουσίασης των 

δραστηριοτήτων και της δράσης σε εκπαιδευτικούς γειτονικού σχολείου και στους γονείς, παραγωγή 

αυθεντικού έργου-ψηφιακά βιβλία, παρουσιάσεις, χειροτεχνίες, μακέτα-χάρτης, ανάρτηση 

δραστηριοτήτων σε εκπαιδευτικό ιστολόγιο, ψηφιακά αρχεία ήχου και εικόνας, εικαστική απόδοση του 

παραμυθιού. 

Β) Ως προς τη βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα του, μέρος των αξόνων σχεδιασμού του έργου αποτελεί  

συνέχεια του eTwinning Project  «STEM Tale and Beebot Challenge for Little Learners» που υλοποιήθηκε 

την προηγούμενη σχολική χρονιά στα πλαίσια της eTwinning STEM δράσης 1.  

Γ) Η αξιολόγηση του προγράμματος οργανώθηκε σε τρία επίπεδα, μέσα από ερωτηματολόγια που 

μοιράσθηκαν στους γονείς και ηλεκτρονικά που συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές ,αποτελέσματα  των  προτιμήσεων και των απόψεων τους παρουσιάσθηκαν στην αντίστοιχη 

σελίδα του έργου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια νέα μορφή διδασκαλίας που αναπτύχθηκε χάρη στην εισαγωγή των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και θεωρήθηκε από πολλούς μια νέα παιδαγωγική καινοτομία. Αναμφίβολα η ψηφιακή αφήγηση 

αποτελεί μια πολυτροπική πρακτική με θετικές επιπτώσεις στην μάθηση των παιδιών, δίνοντας τους την δυνατότητα 

να εξερευνήσουν με πολλούς και με διαφορετικούς τρόπους τα νοήματα. Στην παρούσα εργασία δημιουργήσαμε με 

τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων και μέσων μια ψηφιακή αφήγηση με μαθηματικό περιεχόμενο, με θέμα 

την εισαγωγή των μαθητών της Β΄ τάξης του Δημοτικού στην έννοια του πολλαπλασιασμού (με τον πολλαπλασιασμό 

του 2 και του 3). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακή αφήγηση, μαθηματικά, πολλαπλασιασμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Υπήρξαν σπουδαίες κοινωνίες που δε χρησιμοποίησαν τον τροχό, αλλά δεν υπήρξε κοινωνία που να μην έλεγε 

ιστορίες» (Le Guin, όπως αναφέρεται στο Ξεστέρνου, 2013, σ.39).  

Η αξιοποίηση της αφήγησης στην κοινωνία είναι μια πρακτική παλιά, αρχέγονη και χρησιμοποιήθηκε στο χώρο της 

εκπαίδευσης ως μία μέθοδο διδασκαλίας που έχει πολλές διαστάσεις. Με την αφήγηση οι εκπαιδευτικοί 

μεταφέρουν γνώσεις στους μαθητές (γνωστική διάσταση), χρησιμοποιώντας ιστορίες που εμπλέκουν διαδραστικά 

τους μαθητές ως ακροατές ή ως συνδημιουργούς (κοινωνική διάσταση), διεγείρουν τα συναισθήματά τους και 

αναπτύσσουν τη φαντασία τους (συναισθηματική διάσταση). 

Με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε η Ψηφιακή Αφήγηση, η οποία συνδύασε τον παραδοσιακό 

αφηγηματικό τρόπο διδασκαλίας με έναν νέο διαδραστικό πολυτροπικό και πολυμεσικό τρόπο που εμπλέκει τους 

μαθητές συναισθηματικά. Πρωτεργάτες θεωρούνται οι Joe Lambert και Dana Atchley που ίδρυσαν το Κέντρο 
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Ψηφιακής Αφήγησης (Center of Digital Storytelling, CDS), ένα µη κερδοσκοπικό, έντεχνο οργανισμό στο Berkley της 

Καλιφόρνιας στις αρχές του 1990. 

Κριτήρια αναγνώρισης της ψηφιακής αφήγησης από την παραδοσιακή αφήγηση είναι μεταξύ άλλων, η αλλαγή στη 

γραμμική δομή της κλασικής αφήγησης καθώς και ο βαθμός ανάμειξης του χρήστη στη διαμόρφωση της ιστορίας 

(Handler-Miller, 2004, όπως αναφέρεται στο Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης, 2016). Ο χρήστης, ο 

εκπαιδευτικός ή και ομάδα μαθητών, έχει τη δυνατότητα είτε να επιλέξει να πορευτεί με την αφήγηση, είτε να 

προσθέσει αφηγηματικά στοιχεία στην ιστορία. 

 Μια ψηφιακή ιστορία χαρακτηρίζεται από τους Kleckner & Duvall (2007), ως μια «πολυμεσική ταινία 3-4 λεπτών» 

που συνδυάζει μια πραγματική ιστορία ή ένα σενάριο με εικόνες, μουσική, ήχο συνοδευόμενο από την φωνή του 

συγγραφέα. 

 «Ο χαρακτηρισμός «πολυμεσική» περιγράφει τις τεχνικές σκέτου ήχου ή κινούμενης εικόνας με ήχο, 

κινούμενων σχεδίων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υλικού που υπάρχει μόνο ως ηλεκτρονικό 

αρχείο σε αντίθεση με πιο παραδοσιακές ζωγραφιές, τυπωμένες φωτογραφίες, ήχους σε κασέτες ή 

δίσκους ηχογράφησης, ταινίες σε φιλμ, που μπορεί να χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για να 

παρουσιάσουν μία ιδέα» (Ξεστέρνου, 2013, σ. 40). 

Βασικές αρχές επιτυχημένης ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση είναι η βασική ιδέα, η δομή, το θέμα, οι 

χαρακτήρες, η οπτικοποίηση και ο ήχος (Brooks, 2011). Η ιστορία πρέπει να έχει μία Βασική Ιδέα που διέπει όλη την 

αφήγηση, που αποτελεί τη Δομή της ιστορίας και αναδεικνύεται από το Θέμα της. Οι Χαρακτήρες/ ήρωες έχουν 

ενεργό και σημαντικό ρόλο, όπως και η Οπτικοποίηση και ο Ήχος, που κάνουν την αφήγηση πιο ελκυστική για τους 

μαθητές. Τέλος, μια επιτυχημένη ψηφιακή αφήγηση ωθεί τους μαθητές στη λήψη αποφάσεων, στην ανάπτυξη 

στρατηγικών επίλυσης των προβλημάτων των ηρώων από τους ίδιους και αποτελεί μια δημιουργική διδακτική 

πρακτική, με αναγνωρίσιμο και αξιόλογο νόημα (Rex et al., 2002). 

ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Αν και τα μαθηματικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, εντούτοις σημειώνεται έλλειψη 

ενδιαφέροντος για το μάθημα από τους μαθητές. Η αφήγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε προφορική είτε 

γραπτή, βοηθά στην εμπέδωση των πληροφοριών, διευκολύνει την ανάπτυξη ψηφιακών, καλλιτεχνικών, 
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προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων (Schank, 1990). Είναι πιο εύκολο να ανακαλέσουμε μια πληροφορία όταν αυτή 

αποτελεί μέρος μιας ιστορίας. Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν αυτή η ιστορία αποτελεί μέρος προϋπάρχουσας 

γνώσης και εμπειρίας.  

Η ψηφιακή αφήγηση στο μάθημα των Μαθηματικών προσφέρεται ως μέσο παρότρυνσης των μαθητών να επιλύουν 

καθημερινά προβλήματα σε ένα πλαίσιο που είναι πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό από αυτό του σχολικού εγχειριδίου 

(Schiro, 2004). Χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν τις μαθηματικές ικανότητες και 

δεξιότητες των μαθητών, τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και των αλγορίθμων. Ταυτόχρονα με την εξέλιξη της 

αφήγησης, οι μαθητές/ ακροατές χρησιμοποιούν και κατανοούν το μαθηματικό λεξιλόγιο, συμμετέχουν σε 

διαδικασίες κριτικής σκέψης και εννοιολογικής κατανόησης των μαθηματικών προβλημάτων, αλλά και ταυτόχρονα 

καλλιεργείται η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας (Starčič, Cotic, Solomonides, & 

Volk, 2016).  

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι τα προβλήματα, καθώς ακόμα και την ιστορία της ψηφιακής 

αφήγησης (Hung, Hwang & Huang, 2012; Schiro, 2004). Μάλιστα, αν οι μαθητές κατασκευάσουν οι ίδιοι την 

μαθηματική ιστορία, κατανοούν καλύτερα τη σημασία και τη συμβολή των μαθηματικών στη ζωή τους (Kleckner & 

Duvall, 2007), και αναπτύσσονται όλες οι παραπάνω ικανότητες και δεξιότητες, καθώς τους παρέχει πλήθος 

στρατηγικών δημιουργίας και επίλυσης προβλημάτων. Βελτιώνει λοιπόν, τα κίνητρα και τη στάση τους για μάθηση.  

Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης, καθώς μπορεί να αντιμετωπιστεί 

από τον μαθητή ως ψυχαγωγία και όχι ως εκπαίδευση, ή να μην κατανοήσει τη χρήση των τεχνολογικών μέσων ή να 

έρθει σε δύσκολη θέση λόγω του οικονομικού και κοινωνικού του επιπέδου (Hung et al., 2012). Ο εκπαιδευτικός από 

την άλλη θα πρέπει να δημιουργεί ιστορίες που σχετίζονται με τη ζωή των μαθητών/ακροατών, αλλά και να 

χρησιμοποιείται έχοντας ένα συγκεκριμένο και ξεκάθαρο μαθησιακό στόχο. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορεί να 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: στις προσωπικές ιστορίες, στις ιστορίες που εξετάζουν ιστορικά γεγονότα και στις 

ιστορίες με πληροφορικό ή διδακτικό περιεχόμενο (Robin, 2008). Έτσι, μία ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί δημιουργικά, αποτελεσματικά και κριτικά από όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από το 

επίπεδο τεχνολογικής τους γνώσης. Απαραίτητη ωστόσο, προϋπόθεση για τη δημιουργία μίας ψηφιακής αφήγησης 

είναι η βαθιά κατανόηση του δημιουργού για το αντικείμενο (Kleckner & Duvall, 2007). 

Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών, σύμφωνα με τον Sadik (2008) προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα όπως: 
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• την ποικιλία, καθώς κάθε νέα ψηφιακή αφήγηση είναι μοναδική στη δημιουργία της, 

• την εξατομίκευση, καθώς είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή, 

• τον συνεπαρμό, αφού το σενάριο της ιστορίας μπορεί να συνεπάρει μαζί του τον χρήστη, την 

συμμετοχή σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής, με απλή και φθηνή πρόσβαση μέσα από την 

εξιστόρηση ιστοριών που βιώνουν καθημερινά, 

• το ελκυστικό περιεχόμενο που ωθεί τους μαθητές να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν εφαρμογές 

κατασκευής DST (Digital Story Telling), και 

• την ενεργή συμμετοχή στη μάθηση, μέσω της δημιουργίας ή της συμμετοχής στην ψηφιακή ιστορία που 

κάνει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά και να αποκτούν γνωστικές δεξιότητες σε πρακτικό επίπεδο. 

Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Οι πολλαπλασιαστικές δομές μέσω μοντέλων και μοτίβων είναι κεντρικές στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών του 

ελληνικού σχολείου. Ο πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση και ως διάταξη είναι εύκολα κατανοητός και 

διαχειρίσιμος στα προβλήματα από τους μαθητές, γιατί τον αντιλαμβάνονται ως συνεχή πρόσθεση, σε αντίθεση με 

το καρτεσιανό γινόμενο που είναι δυσκολονόητο (Φιλίππου & Χρίστου, 2004), το οποίο αν διδαχθεί συστηματικά 

μπορεί να κατανοηθεί (π.χ. Mulligan and Mitchelmore, 1997). H έρευνα έχει δείξει επίσης, ότι η απομνημόνευση του 

πίνακα της προπαίδειας, αποτελεί εργαλείο για τους μαθητές, καθώς εξοικονομεί χρόνο για πολλαπλασιασμούς 

μονοψήφιων παραγόντων και διευκολύνει πολλαπλασιασμούς με παράγοντες περισσότερων ψηφίων σε 

μεγαλύτερες τάξεις (Cimen, 2014). 

Πριν από την επίσημη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις ακόλουθες 

εμπειρίες και δεξιότητες όπως, να είναι σε θέση να μετρούν με ευχέρεια, να κατανοούν τη βασική λειτουργίας της 

πρόσθεσης και αφαίρεσης, και να είναι σε θέση να δημιουργούν ομαδοποιήσεις του ίδιου μεγέθους (Harris, 2001). 

Οι διαφορετικές, εκφράσεις που υπάρχουν στα κείμενα του δημοτικού σχολείου σε σχέση με αυτές που 

χρησιμοποιούνται συνήθως από τους ενήλικες και τα παιδιά, δημιουργούν προβλήματα στην κατανόηση της έννοιας 

και λειτουργίας του πολλαπλασιασμού (Anghileri, 1989). Παράλληλα για να κατανοηθεί καλύτερα ο 

πολλαπλασιασμός λογισμός θα πρέπει να δοθούν και ποικίλες αναπαραστάσεις του, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν 

ένα ισχυρό αναπαραστατικό μοντέλο που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό ως μια 

επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, ως επανάληψη μονάδων, ως μια αμετάβλητη σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων 

(Fischbein et al ,1985; Steffe, 1994; Nunes et al., 2010). Το αναπαραστατικό μοντέλο του πολλαπλασιασμού που θα 
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αναπτυχθεί θα δώσει στους μαθητές και μία ποικιλία στρατηγικών επίλυσης στα προβλήματα πολλαπλασιαστικής 

δομής. 

Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να αφηγηθούμε ένα παραμύθι σε γλώσσα προσιτή, κατανοητή και διασκεδαστική για 

τους μαθητές. Μέσα από αυτό το παραμύθι προσπαθήσαμε να εισάγουμε και τις τέσσερις κατηγορίες 

σημασιολογικής δομής, που συναντώνται κυρίως σε προβλήματα που αφορούν τον πολλαπλασιασμό ακεραίων 

αριθμών, όπως αυτά που διαπραγματεύονται οι μαθητές στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Greer, 1992). Αυτές 

είναι: 

• της ομαδοποίησης (π.χ. 2 τραπέζια, το καθένα 4 πόδια) 

• της πολλαπλασιαστικής σύγκρισης (π.χ. 3 φορές περισσότερα τα αγόρια από τα κορίτσια) 

•  της διάταξης (π.χ. 3 σειρές από 4 παιδιά) 

•  και του καρτεσιανού προϊόντος (π.χ. αριθμός πιθανών ζευγαριών αγοριών - κοριτσιών) 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σύμφωνα με τη διάκριση του Robin (2008), επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μία ιστορία με πληροφοριακό και 

διδακτικό περιεχόμενο, και να εισάγουμε με αυτόν τον τρόπο τους μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού στον 

πολλαπλασιασμό, διδάσκοντας τον πολλαπλασιασμό του 2 και 3, μέσα από τις τέσσερις πολλαπλασιαστικές δομές 

Greer (1992), ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται τα θετικά αποτελέσματα της υγιεινής διατροφής στη ζωή μας. 

Επιλέξαμε το συγκεκριμένο μαθηματικό περιεχόμενο (εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό, πολλαπλασιασμός με το 2 

και το 3), καθώς γνωρίζουμε ότι οι μαθητές αν και εισάγονται στο πολλαπλασιασμό χρειάζονται μεγαλύτερη ποικιλία 

στην επαφή τους με όλες τις κατηγορίες σημασιολογικής δομής και τις αναπαραστατικές μορφές της 

πολλαπλασιαστικής δομής, ώστε να αναπτύξουν ένα ισχυρό αναπαραστατικό μοντέλο που θα τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό ως μια επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, ως επανάληψη μονάδων, και ως μια 

αμετάβλητη σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων (Fischbein et al ,1985; Steffe, 1994; Nunes et al., 2010), με στόχο να δώσει 

στους μαθητές μία ποικιλία στρατηγικών επίλυσης στα προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής. 

Επίσης, λάβαμε υπόψη την αρχή της διαθεματικότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο βιβλίο του Δασκάλου (ΥΠΕΠΘ, 

2007), αλλά και του Μαθητή της Β΄ δημοτικού (ΥΠΕΠΘ, 2007) και αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τη μαθηματική 

ιστορία μέσα από μια ιστορία για τη σωστή διατροφή στη ζωή μας και στην υγεία μας. 
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Η διδακτική μέθοδος που ακολουθήσαμε αρχικά στο σχεδιασμό της ψηφιακής μας αφήγησης είναι σύμφωνη με το 

μοντέλο των “6 σημείων για την ψηφιακή αφήγηση” που προτείνει ο Brooks (2002). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό 

μια επιτυχημένη ψηφιακή αφήγηση πρέπει να έχει μια βασική ιδέα (πολλαπλασιασμός του 2, 3), ήρωες, θέμα, δομή, 

οπτικοποίηση και ήχο. Ακολουθώντας το μοντέλο αυτό του Brooks, λάβαμε υπόψη και τα “βήματα συγγραφής 

ψηφιακής αφήγησης” του Lambert (2013), ήτοι της οπτικής γωνίας με συναισθηματικό περιεχόμενο, της φωνής του 

δημιουργού, της μουσικής επένδυσης, της οικονομίας του χρόνου, του ρυθμού εξέλιξης της ιστορίας αλλά και τη 

δυνατότητα διαμοιρασμού και κοινοποίησής της στο διαδίκτυο. 

Για τον επιτυχή σχεδιασμό της ψηφιακής αφήγησης, λάβαμε υπόψη όλα τα παραπάνω βήματα και προχωρήσαμε 

στη συγγραφή ενός πρωτότυπου κειμένου με ρίμες, καθώς είναι εύηχες και διασκεδαστικές κατά την ακρόαση τους 

από τα παιδιά. Επιλέξαμε να πλέξουμε την ιστορία, μέσα από μια ιστορία που διδάσκει στα παιδιά την αξία της 

υγιεινής μεσογειακής διατροφής, η οποία είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά. Οι ήρωες της ιστορίας μας είναι 

παιδιά, συνομήλικα με τους μαθητές της Β΄ τάξης, και τα ονόματά τους είναι εμπνευσμένα από τους αρχαίους 

Έλληνες μαθηματικούς: τον Πυθαγόρα, τον Ευκλείδη, τη Θεανώ και την Υπατία. Παράλληλα, αισιοδοξούμε να 

δώσουμε ένα κίνητρο στους μαθητές να γνωρίσουν αυτούς τους σπουδαίους μαθηματικούς, συλλέγοντας 

πληροφορίες από το διαδίκτυο.  

Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την κακιά μάγισσα Παντεσπάν, που εξαφανίζει τα φρούτα και τα λαχανικά από 

τον τόπο τους και τον γεμίζει με γλυκά. Οι τέσσερις ήρωες καλούνται να σώσουν τους κατοίκους του χωριού τους 

αναλαμβάνοντας “μυστική αποστολή” που θα στεφθεί με επιτυχία χάρη στη βοήθεια των μαθητών/ ακροατών, οι 

οποίοι επιλύοντας τα προβλήματα που τους θέτουμε, τελικά “εξαφανίζουν” την κακιά μάγισσα Παντεσπάν. Μετά το 

πέρας της συμπλήρωσης των αποτελεσμάτων, η εφαρμογή εμφανίζει το σκορ επίδοσης, προσφέροντας έτσι στους 

μαθητές ικανοποίηση και ανταμοιβή για το αποτέλεσμα. Επίσης σχεδιάσαμε και ένα παιχνίδι με βάση την 

αριθμογραμμή. Στο παιχνίδι της αριθμογραμμής οι μαθητές βαθμολογούνται και με βάση το χρόνο απάντησης και 

κατατάσσονται σε λίστα παικτών του παιχνιδιού. Στο Παράρτημα αναφέρονται αναλυτικά η σειρά των 

δραστηριοτήτων και οι στόχοι τους. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ 

Στην πρώτη φάση του σχεδίου μας, αποφασίσαμε το μαθηματικό γνωστικό περιεχόμενο: την εισαγωγή στον 

πολλαπλασιασμό: πολλαπλασιασμός του 2 και του 3. Στη συνέχεια καταστρώσαμε ένα αρχικό σενάριο για την 

ιστορία μας και γράψαμε το σενάριο και τους διαλόγους. 
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Για τη δημιουργία της ψηφιακής μας αφήγησης κάναμε μερικές επιλογές ιστοσελίδων, εργαλείων και μέσων. Οι 

επιλογές αυτές έγιναν με υποκειμενικά κριτήρια από τις εκπαιδευτικούς - ερευνήτριες με βάση την εμπειρία τους και 

τους διαθέσιμους πόρους. Θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί και άλλες ιστοσελίδες, εργαλεία και μέσα. 

Για να δημιουργήσουμε το animation του σεναρίου μας, χρησιμοποιήσαμε την ιστοσελίδα Powtoon με δωρεάν 

λογαριασμό χρήστη, κάνοντας χρήση μίας σειράς διαφανειών και των έτοιμων χαρακτήρων που προσφέρει η σελίδα 

μέσα από μία πλούσια συλλογή. 

Για τη μουσική στο παρασκήνιο επιλέξαμε το μουσικό θέμα της ταινίας “La la land”. Γράψαμε μουσικά στιχάκια για 

την κακιά μάγισσα της ιστορίας και τα ηχογραφήσαμε χρησιμοποιώντας το μουσικό θέμα από την παιδική ταινία 

“Lorax”. Αφού ηχογραφήσαμε την αφήγηση στον υπολογιστή με το λογισμικό που προσφέρουν τα Windows, 

επεξεργαστήκαμε το αρχείο στο πρόγραμμα Audacity (open source). 

Ενώσαμε όλα τα κομμάτια: animation, ηχογραφημένη αφήγηση και ηχογραφημένα μουσικά κομμάτια, στη σελίδα 

του Powtoon και κάναμε εξαγωγή το βίντεο της ιστορίας στο 

Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=yWTvXyTry7U)  

(μόνη δυνατή επιλογή στον δωρεάν λογαριασμό). Για την επιλογή αυτή χρειάστηκε και ένας λογαριασμός στη Google. 

Στη συνέχεια, περάσαμε το βίντεο στο 

Playposit (https://www.playposit.com/listcode/813540/95a36/open/anonymous)  

και προσθέσαμε τις ερωτήσεις/ προβλήματα που καλούνται οι μαθητές να επιλύσουν βοηθώντας τους ήρωες της 

ιστορίας. Για κάθε ερώτηση/ πρόβλημα τέθηκαν στόχοι ως προς το μαθηματικό περιεχόμενο της άσκησης. 

Χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή PurposeGames (δωρεάν λογαριασμός), για να κατασκευάσουμε τις ψηφιακές 

αριθμογραμμές (πολλαπλασιασμός του 2: https://www.purposegames.com/game/wOK2RiNmR6v και 

πολλαπλασιασμός του 3: https://www.purposegames.com/game/DLgESELfC8h). Οι ψηφιακές αυτές αριθμογραμμές, 

δίνουν με χρώματα τρεις ευκαιρίες εύρεσης της σωστής απάντησης σε δοσμένο χρόνο (πράσινο= πρώτη επιλογή, 

κίτρινο= δεύτερη επιλογή, πορτοκαλί= τρίτη επιλογή, και αν δεν το βρεις, η σωστή επιλογή επισημαίνεται με μοβ 

χρώμα και μετά την κατευθυνόμενη αυτή επιλογή, σημειώνεται με κόκκινο).  
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Τέλος, σχεδιάσαμε το παράλληλο φύλλο εργασίας στο  

Google Slides 

(https://docs.google.com/presentation/d/10K_e19sa32l5dc3E0pVVVJO1jAsBRbkHY5zl6e76ALI/present?ueb=true&slid

e=id.p). 

Η ΑΦΗΓΗΣΗ  

“Μια φορά κι έναν καιρό, στο Φρουτ-Λαχ χωριό όλοι τρώγανε καθημερινά φρούτα και λαχανικά. Ήταν χαρούμενοι 

πολύ που είχαν σωστή διατροφή. Όμως μια μέρα ξαφνικά, ήρθε η κακιά μάγισσα Παντεσπάν! 

Κακιά;;;;; ναι! Καλά! 

Άμπρα κατάμπρα συννεφάκια  

αρχίστε να ρίχνετε πολλά γλυκάκια! 

Καραμέλες, γλειφιτζούρια, σοκολάτες, 

μιλκσέικ μα και τάρτες! 

Όλοι άρχισαν να τρώνε γλυκά όταν γουργούριζε η κοιλιά, ξεχνώντας τα φρούτα και τα λαχανικά, που δεν τα πότισαν 

και ξεραθήκαν, και από τον τόπο τους χαθήκαν! Μη προσέχοντας τη διατροφή αρρώστησαν πολύ. Ο πόνος στην 

κοιλιά ήταν φριχτός! και όλοι φώναζαν:  

“Αχ! ποιος θα μας σώσει τώρα, ποιος;” 

Ο Πυθαγόρας και η Θεανώ σκέφτηκαν κάτι καλό! Να εξαφανίσουν τα γλυκά φυτεύοντας φρούτα και λαχανικά. Έτσι 

όλα τα παιδιά έπιασαν αμέσως δουλειά. Βοήθησε τώρα και εσύ τη μυστική τους αποστολή! Για κάθε απάντηση 

σωστή, χάνεται η δύναμη η μαγική της μάγισσας Παντεσπάν!” 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

649 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η ψηφιακή ιστορία δοκιμάστηκε σε 7 μαθητές Δημοτικού Σχολείου της υπαίθρου, και σε 9 μαθητές που φοιτούσαν 

σε Τμήμα Ένταξης και είχαν διαπιστωμένες δυσκολίες στα μαθηματικά, στη Βόρεια Ελλάδα. Εφαρμόσαμε βολική 

δειγματοληψία, καθώς στα σχολεία αυτά εργάζονταν οι εκπαιδευτικοί - ερευνήτριες της παρούσας εργασίας. Η 

χρονική διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου ήταν τρεις με τέσσερις διδακτικές ώρες, και διαφοροποιήθηκε με 

βάση τις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών του δείγματος. 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου, οι μαθητές εργάστηκαν στους υπολογιστές σε ομάδες 2 έως 3 ατόμων. Σε αυτή τη 

διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν το αρχείο στο Playposit και το Φύλλο Εργασίας, τυπωμένο -ένα για κάθε μαθητή- και 

ηλεκτρονικά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν και τα δύο παιχνίδια στο PurposeGames.  

Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε θερμή. Χαρούμενοι και ευδιάθετοι οι μαθητές τραγούδησαν το τραγούδι της 

μάγισσας και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις. Κάποιοι χρειάστηκαν προφορική πρόσθετη επεξήγηση για να 

συνεχίσουν την επίλυση (ασκ. 3 και ασκ. 5). Στα προβλήματα απάντησαν ζωγραφίζοντας στον αντίστοιχο χώρο του 

φύλλου εργασίας ή και στον πίνακα. Οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά χρειάστηκε να ζωγραφίσουν 

ένα γλυκό μπροστά από κάθε σειρά με σπόρους, ενώ οι μαθητές της γενικής τάξης δημιούργησαν απευθείας σειρές 

με σπόρους. Και οι δύο ομάδες μαθητών κατάλαβαν γρήγορα τα παιχνίδια με τις αριθμογραμμές, αν και μαθητές της 

γενικής τάξης απάντησαν γρηγορότερα στις ερωτήσεις. Όλοι μαζί πανηγύρισαν που εξαφάνισαν τη μάγισσα 

Παντεσπάν. Οι πόντοι της επιβράβευσης αποτέλεσαν ένα παραπάνω κίνητρο για να ζητήσουν να “ξαναπαίξουν το 

παιχνίδι”. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας της ψηφιακής αυτής αφήγησης αναδύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της 

δράσης. Καθώς οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην κατάκτηση της νέας γνώσης, βασιζόμενοι στα παραδείγματα 

των ηρώων της ιστορίας, υπήρξαν πιο αποτελεσματικοί στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών 

επίλυσης για λογαριασμό των ηρώων στην παρούσα φάση και εν δυνάμει σε μελλοντικό χρόνο για τους ίδιους (Rex 

et al., 2002). Η ψηφιακή αυτή ιστορία έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να αναγνωρίσουν, να αναπτύξουν 

και να ενισχύσουν τη ταυτότητά τους, εμπλέκοντάς τους σε μια νέα ευχάριστη και συνάμα δημιουργική διδακτική 

πρακτική, με αναγνωρίσιμο και αξιόλογο διαθεματικό νόημα. Στο πλαίσιο της Διαθεματικότητας, οι μαθητές έμαθαν 

για τη συμβολή της υγιεινής διατροφής στην υγεία μας, ενώ το σενάριο αποτέλεσε αφορμή για να μιλήσουμε ξανά 
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για τη μεσογειακή διατροφή και τον περιορισμό της κατανάλωσης των γλυκών, καθώς και τις επιπτώσεις που έχουν 

στην υγεία μας. 

Αδιαμφισβήτητα, η ψηφιακή αφήγηση μιας ιστορίας με μαθηματικό περιεχόμενο δίνει κίνητρα μάθησης στους 

μαθητές (Hung et al., 2012), και καθιστά τη μαθηματική γλώσσα, ως μια “αληθινή γλώσσα” της καθημερινής τους 

ζωής συμβάλλοντας στη συνεργασία και επικοινωνία των μελών της ομάδας (Starčič, Cotic, Solomonides & Volk, 

2016). Επιπλέον, μοντελοποιεί τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού των αριθμών 2 και 3 μέσω της αφήγησης του 

παραμυθιού, που συνάδει με γεγονότα της πραγματικής τους ζωής και καθημερινότητας (η υιοθέτηση ενός υγιεινού 

τρόπου διατροφής), αλλά παράλληλα περιέχει και τα στοιχεία του παραμυθιού (η ύπαρξη της μάγισσας) που 

διεγείρουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε γνωστικές και μεταγνωστικές 

εμπειρίες μάθησης (Schank, 1990; Sadik, 2008). Ταυτόχρονα, ελέγχουμε τη ευχέρεια των μαθητών σε προηγούμενες 

γνώσεις, όπως αυτή της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, και της ομαδοποίησης (Harris, 2001). 

Με τη συγκεκριμένη ψηφιακή αφήγηση διδάσκουμε τον πολλαπλασιασμό των αριθμών 2 και 3 και με τις τέσσερις 

κατηγορίες σημασιολογικής δομής του πολλαπλασιασμού (Greer, 1992), της ομαδοποίησης, της πολλαπλασιαστικής 

σύγκρισης, της διάταξης και ειδικά του καρτεσιανού προϊόντος που λείπει ως κατηγορία πολλαπλασιαστικής δομής 

από τα σχολικά βιβλία των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Συνεπώς, θεωρούμε ότι διδακτικά 

καλύπτουμε τη γνωστική εμπειρία μάθησης του πολλαπλασιασμού των αριθμών 2 και 3, εισάγοντας όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες, με πολλές μάλιστα μορφές αναπαράστασης της πολλαπλασιαστικής δομής (Mulligan 

and Mitchelmore, 1997). Παράλληλα, θεωρούμε ότι αυτή η ανάπτυξη των αναπαραστατικών μορφών, δίνει στους 

μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ισχυρό αναπαραστατικό μοντέλο (Fischbein et al.,1985; Steffe, 1994; Nunes 

et al., 2010), κάνοντας το βήμα της μετάγνωσης, που, κατανοώντας τον πολλαπλασιασμό ως επαναλαμβανόμενη 

πρόσθεση, ως επανάληψη μονάδων και ως σχέση ποσοτήτων θα τους δώσει την ποικιλία για μελλοντικές 

στρατηγικής επίλυσης σε προβλήματα πολλαπλασιαστικής δομής όλων των αριθμών. 
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Ηλεκτρονικές σελίδες εφαρμογών/ προγραμμάτων που χρησιμοποιήσαμε: 

Audacity https://www.audacityteam.org/download/ 

PurposeGames https://www.purposegames.com/ 

Powtoon https://www.powtoon.com/home/ 

Playposit https://www.playposit.com/  

YouTube https://www.youtube.com/?gl=GR 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ 

Ερώτηση 1: 
Στόχος: υπενθύμιση του κανόνα της ιστορίας (της ομαδοποίησης), προαιρετική προφορική αρίθμηση 2-2, 3-3. 

Εκφώνηση Playposit & Φύλλο εργασίας:  

Γράψε τη μαγική συνταγή! Γρήγορα!!! Πριν η μάγισσα Παντεσπάν μας δει!! 

1 γλυκό = _ σπόρους φρούτων. 

1 γλυκό = _ σπόρους λαχανικών 
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Ερώτηση 2: 
Στόχος: προαιρετική προφορική αρίθμηση 2-2, νοερός υπολογισμός γινομένων, υπολογισμός γινομένων με βάση τα 

διπλάσια γινόμενα του αριθμού 2, αριθμογραμμή του πολλαπλασιασμού του 2. 

Εκφώνηση Playposit & Φύλλο εργασίας:  

Πόσους σπόρους φρούτων πρέπει να φυτέψω αν έφαγα…  

• 2 γλυκά; ____ σπόρους 

• 4 γλυκά; ____ σπόρους 

• 8 γλυκά; ____ σπόρους 

• 3 γλυκά; ____ σπόρους 

• 6 γλυκά; ____ σπόρους 

• 5 γλυκά; ____ σπόρους 

• 10 γλυκά; ___ σπόρους 

Ανατροφοδότηση: Κάθε γλυκό ισούται με 2 σπόρους φρούτων. 

Εκφώνηση Φύλλο Εργασίας & PurposeGames:  

Βοήθησε τον Πυθαγόρα να αντιστοιχίσει σωστά σπόρους φρούτων με τα γλυκά παίζοντας αυτό το παιχνίδι! 

https://www.purposegames.com/game/R0rtXVaj3ul  

(αντιστοίχιση και συμπλήρωση αριθμογραμμής)  

Ερώτηση 3: 
Στόχος: εμπέδωση προηγούμενης άσκησης, πολλαπλασιαστική σύγκριση, αντιστοίχιση, αντιμεταθετική ιδιότητα 

πολλαπλασιασμού, εισαγωγή σε συμβολική γραφή πολλαπλασιασμού. 

Εκφώνηση Playposit & Φύλλο Εργασίας:  

Υπατία:Εγώ έφαγα 3 γλυκά!  
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Ευκλείδης: Εγώ έφαγα τα διπλάσια γλυκά. Πόσα γλυκά έφαγα;Έφαγα… 

• 3 x 3 

• 1 x 2 

• 3 x 2 

Ανατροφοδότηση: Κάθε γλυκό ισούται με 2 σπόρους φρούτων. 

Ερώτηση 4: 
Στόχος: πολλαπλασιαστική σύγκριση, διάταξη, αντιστοίχιση, αντιμεταθετική ιδιότητα πολλαπλασιασμού, εισαγωγή 

σε συμβολική γραφή πολλαπλασιασμού. 

Εκφώνηση Playposit & Φύλλο Εργασίας:  

Τελικά ο Ευκλείδης έφαγε 6 γλυκά. Δηλαδή πόσους σπόρους φρούτων να σπείρει; (Συμπλήρωσε με Σ ή Λ πως να 

φυτέψει τους σπόρους) 

•  6 σειρές x 3 σπόρους;…. 

•  6 σειρές x 2 σπόρους;…. 

• 2 σειρές x 6 σπόρους;…. 

•  3 σειρές x 6 σπόρους;…. 

Ανατροφοδότηση: Κάθε γλυκό ισούται με 2 σπόρους φρούτων. 

Σε αυτό το σημείο: Επιβράβευση από τους ήρωες της ιστορίας: 

«Μπράβο τα καταφέραμε!» 

«Ας παίξουμε μαζί ακόμα λίγο!» 

Ερώτηση 5: 

Στόχος: ομαδοποίηση, μέτρηση με επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, πολλαπλασιαστική σύγκριση (με διπλάσια 

γινόμενα), διάταξη, συμπλήρωση αριθμογραμμής του πολλαπλασιασμού του 3. 
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Εκφώνηση Playposit, Φύλλο Εργασίας & PurposeGames:  

Υπατία: Εγώ έφαγα 5 γλυκά. Πόσους σπόρους λαχανικών να σπείρω; 

Τώρα τα παιδιά φυτεύουν ΛΑΧΑΝΙΚΑ. 

Θυμήσου τον κανόνα! 

1 γλυκό = 2 σπόροι φρούτων 

1 γλυκό = 3 σπόροι λαχανικών 

Γράψε τη σωστή απάντηση (στο φύλλο εργασίας μπορείς να τη ζωγραφίσεις): 

Η Υπατία θα σπείρει ……….. σπόρους. 

Ανατροφοδότηση: Κάθε γλυκό ισούται με 3 σπόρους λαχανικών. 

Εκφώνηση Φύλλο εργασίας & PurposeGames:  

Βοήθησε τη Θεανώ να αντιστοιχίσει σωστά, σπόρους λαχανικών με γλυκά, παίζοντας αυτό το παιχνίδι! 

https://www.purposegames.com/game/kFhf9ao4zAi  

Ερώτηση 6: 
Στόχος: πολλαπλασιαστική σύγκριση, αντιστοίχιση, αντιμεταθετική ιδιότητα πολλαπλασιασμού, διάταξη, συμβολική 

γραφή πολλαπλασιασμού. 

Εκφώνηση Playposit & Φύλλο Εργασίας: 

Υπατία: Εγώ έφαγα 5 γλυκά. 

Ευκλείδης: Κι εγώ έφαγα τα διπλάσια γλυκά! Πόσους σπόρους λαχανικών να σπείρω; 
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• 5 x 3 

• 10 x 3 

• 5 x 2 

• 2 x 3 

Ανατροφοδότηση: Κάθε γλυκό ισούται με 3 σπόρους λαχανικών. 

Ερώτηση 7: 
Στόχος: ομαδοποίηση, διάταξη, αντιστοίχιση, καρτεσιανό γινόμενο, αντιμεταθετική ιδιότητα πολλαπλασιασμού, 

προπαίδεια του 2 και 3, διαίρεση. 

Εκφώνηση Playposit & Φύλλο Εργασίας: 

Θέλω να σπείρω 18 σπόρους λαχανικών. Πόσα γλυκά έφαγα; 

(μπορείς να το ζωγραφίσεις στο φύλλο εργασίας) 

Έφαγε 18 : ___ = ___ γλυκά 

Γιατί ___ Χ ___ = ___ σπόρους 

Ανατροφοδότηση: Κάθε γλυκό ισούται με 3 σπόρους λαχανικών. 

Εκφώνηση Φύλλο Εργασίας:  

α) Μπορείς τώρα να σκεφτείς τρόπους που θα φύτευες τους σπόρους αν ήταν 18 σπόροι φρούτων; 

β) Σε πόσες σειρές θα φύτευες 12 σπόρους; (σκέψου αν ήταν λαχανικά, αν ήταν φρούτα). 

Μπορείς να τα ζωγραφίσεις πρώτα και μετά να γράψεις τους πολλαπλασιασμούς που μας δίνουν 12!  

Σε αυτό το σημείο: Ήττα της μάγισσας Παντεσπάν: 
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“Με νικήσαν……. Τα γλυκά μου εξαφανίσαν!” 

Επίλογος παιδιών: Και ζήσαν αυτοί καλά και μεις ακόμα καλύτερα! 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

6o Πανελλήνιο Συνέδριο -Etwinning Conference , Thessaloniki , 22-24 Νοεμβρίου 2019   

Θέμα : From eTwinning to Erasmus+ and Vice Versa.. 

Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση των συνεργειών ανάμεσα στο eTwinning και τα 

προγράμματα ΚΑ01 και ΚΑ02 του Erasmus+. Συγκεκριμένα το εργαστήριο περιλαμβάνει τη συμβολή του eTwinning 

στην ανεύρεση εταίρων και προγραμμάτων ΚΑ01 και ΚΑ02, στο σχεδιασμό μας τέτοιας πρότασης καθώς και στην 

αξιολόγησή της. Αντιστρόφως, θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της πλατφόρμας  eTwinning 

στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Μέρος του workshop αφιερώνεται στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών 

στην χρήση της πλατφόρμας eTwinning στις επιλογές που σχετίζονται με τα εξεταζόμενα θέματα. 

Προβλεπόμενος χρόνος : 1, 5 Μιάμιση ώρα  

Εισηγητές : Βαρβάρα Ζαντραβέλη – Βασίλειος Σουβατζόγλου  
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“European Adventures of Game Characters”: Ένα 

παράδειγμα συνεργατικής δημιουργικής γραφής.  

Οικονομίδου Βασιλική  
Εκπαιδευτικός Αγγλικής, PhD - Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 

voikonomid@sch.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός συνεργατικού έργου eTwinning με τίτλο ‘European Adventures of 

Game Characters’. Το έργο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο του ομίλου Ψηφιακής 

Αφήγησης στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο. Βασικός σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη και καλλιέργεια των 

αφηγηματικών ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. Στο έργο συνεργάστηκαν μαθητές ηλικίας 

12-14 ετών από σχολεία τριών διαφορετικών χωρών της Ευρώπης (Ελλάδα, Γαλλία και Λετονία) με στόχο τη 

συγγραφή τριών διαδραστικών ιστοριών σχετικά με τις περιπέτειες αγαπημένων χαρακτήρων από βιντεοπαιχνίδια 

στις τρεις χώρες. Κατά τη διάρκεια του έργου, παράλληλα με τη συγγραφή των ιστοριών, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε 

διάφορες δραστηριότητες αλληλογνωριμίας: συστήθηκαν μέσω ενός ψηφιακού πίνακα, παρουσίασαν τις χώρες τους 

ψηφιακά κι έφτιαξαν quiz, συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη. Το έργο ολοκληρώθηκε με την παρουσίασή του στη 

σχολική κοινότητα από τους ίδιους τους μαθητές.  

Με τη συμμετοχή τους στο έργο, οι μαθητές ωφελήθηκαν πολλαπλά καθώς ανέπτυξαν ποικίλες δεξιότητες και 

γραμματισμούς. Συνειδητοποίησαν επίσης τη χρησιμότητα της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας 

αλλά και τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν τα ψηφιακά μέσα στην εξ αποστάσεως συνεργασία.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συνεργατική γραφή, δημιουργική γραφή, διαδραστική ιστορία, ψηφιακή αφήγηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αναμφισβήτητα, η παραγωγή γραπτού λόγου είναι μία από τις πιο απαιτητικές πτυχές της διδασκαλίας μιας γλώσσας 

όπου ο μαθητής καλείται να εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών 

κειμένων, να συνειδητοποιήσει τους μηχανισμούς της και να αναπτύξει ικανότητες αυτοαξιολόγησης (Κουτσογιάννης, 
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2007). Ιδίως τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη και ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφοριών 

και την ένταξη των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία και μάθηση, η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου 

προσεγγίζεται με διαφορετικές μεθόδους που προωθούν τη συνεργατικότητα και την αλληλεπίδραση. Πρόκειται για 

τη συνεργατική γραφή που έχει αποδειχτεί από πολλούς ερευνητές ως μία αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας της 

παραγωγής γραπτού λόγου που παράλληλα με την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, ενισχύει τις συνεργατικές 

δεξιότητες των μαθητών, αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους και καλλιεργεί την κριτική σκέψη μέσα σε ένα αυθεντικό 

και νοημαδοτούμενο πλαίσιο (Dale, 1994; Elbow, 1999; Erdogan, 2017; Lambirth and Goouch, 2006). 

Έχοντας ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από μια παιγνιώδη κι 

ευχάριστη διαδικασία, ξεκίνησε μία δημιουργική σύμπραξη τριών σχολείων από τρεις χώρες της Ευρώπης: Γαλλία, 

Ελλάδα, Λετονία. Η αρχική επικοινωνία και σύναψη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των τριών σχολείων 

έγινε δια ζώσης, στο πλαίσιο σεμιναρίου εξεύρεσης συνεργατών με θέμα “Digital game-based learning” στο 

Λουξεμβούργο τον Οκτώβριο 2018. Κατά τον σχεδιασμό του έργου, η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου 

προσεγγίστηκε λαμβάνοντας υπόψη θεωρίες μάθησης βάσει των οποίων ο μαθητής οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση του 

μέσα από την ενεργή συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και μαθαίνει μέσα από την αλληλεπίδραση και 

τη συνεργασία με άλλους (βλ. κονστρουκτιβισμός και κοινωνικός εποικοδομισμός). Θεωρήθηκε, επομένως, ότι η 

συνεργατική γραφή θα βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Παράλληλα, δόθηκε ένας παιγνιώδης χαρακτήρας 

στη μάθηση ζητώντας από τους μαθητές να επιλέξουν χαρακτήρες από βιντεοπαιχνίδια ως τους κεντρικούς ήρωες 

των διαδραστικών ιστοριών που θα δημιουργούσαν. Στόχος ήταν η αύξηση του ενδιαφέροντος για μάθηση και 

συνεργασία από την πλευρά των μαθητών. Ο τίτλος του έργου “European Adventures of Game Characters” 

ενσωματώνει τον παιγνιώδη χαρακτήρα που θελήσαμε να δώσουμε στις δραστηριότητες συνεργατικής δημιουργικής 

γραφής που θα εμπλέκαμε τους μαθητές μας.  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος έργου: “European adventures of game characters” 

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές από σχολεία διαφορετικών χωρών γράφουν διαδραστικές ιστορίες που αφορούν τις 

περιπέτειες ενός αγαπημένου χαρακτήρα από βιντεοπαιχνίδια στις χώρες των μαθητών. Οι μαθητές της κάθε χώρας 

ξεκινούν το πρώτο μέρος της ιστορίας με τον ήρωα να επισκέπτεται διάφορα μέρη της χώρας τους και να 

αντιμετωπίζει διάφορες περιπέτειες. Στη συνέχεια, ανταλλάσσουν ιστορίες και συνεχίσουν με το δεύτερο και τρίτο 
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μέρος κ.ο.κ. Στο τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει ιστορίες συνεργατικά, με τους χαρακτήρες να 

έχουν επισκεφτεί όλες τις χώρες των συνεργαζόμενων σχολείων.  

Γλώσσα: Αγγλικά 

Ηλικιακή ομάδα μαθητών: 12-14 

Εμπλεκόμενα μαθήματα: Ξένες Γλώσσες, ΤΠΕ, Ιστορία, Γεωγραφία 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός του έργου ήταν η συνεργατική δημιουργία τριών διαδραστικών ιστοριών με τις περιπέτειες τριών ηρώων από 

ψηφιακά παιχνίδια. Σε κάθε ιστορία που δημιούργησαν οι μαθητές ο κεντρικός ήρωας εξερεύνησε τις χώρες των 

συνεργαζόμενων σχολείων και ανακάλυψε στοιχεία του πολιτισμού και της κουλτούρας τους. Οι στόχοι που τέθηκαν 

για τους μαθητές εστίασαν στα εξής: 

(α) σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας: 

• να κατανοούν απλές περιγραφές γεγονότων, συναισθημάτων ή εμπειριών σε γραπτό και προφορικό 

λόγο, 

• να κατανοούν το βασικό θέμα αλλά και ειδικές πληροφορίες σε σύντομα αποσπάσματα, 

• να πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο και να κατανοούν τη δομή και το περιεχόμενό του, 

• να συνθέτουν ή να συνοψίζουν πληροφορίες από ποικίλες πηγές και να τις παρουσιάζουν, 

• να αφηγούνται μία ιστορία γραπτά κάνοντας τις κατάλληλες λεξικογραμματικές επιλογές. 

 

(β) σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας: 

• να κάνουν χρήση των εργαλείων μιας συνεργατικής πλατφόρμας, 

• να κάνουν χρήση ψηφιακού εργαλείου για τη δημιουργία ενός κουίζ, 

• να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο αναζητώντας και εντοπίζοντας το κατάλληλο για την περίσταση υλικό, 
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• να κάνουν χρήση ψηφιακού εργαλείου συνεργατικής μορφής προκειμένου να συνδιαμορφώσουν ένα 

τελικό πολυτροπικό κείμενο. 

 

(γ) σε σχέση με τη μαθησιακή διαδικασία και τις γνώσεις για τον κόσμο: 

• να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην γλώσσα στόχο, παράγοντας γραπτά και προφορικά κείμενα 

ανακαλώντας γνώσεις που απέκτησαν στο παρελθόν αλλά και να κάνουν χρήση γραμματισμού από 

άλλο γνωστικό αντικείμενο (π.χ. γεωγραφία), 

• να εξοικειωθούν με τα ήθη, έθιμα και την κουλτούρα άλλων χωρών, 

• να αναπτύξουν μια ποικιλία άλλων γραμματισμών όπως ο ψηφιακός (έρευνα και χρήση διαδικτυακών 

πηγών), ο πολυτροπικός (κατανόηση και ανάπτυξη κειμένων), ο κοινωνικός (ανάπτυξη επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους συμμαθητές τους), ο διαπολιτισμικός (γνωριμία και ενσωμάτωση διαφορετικών 

πολιτισμικών στοιχείων), ο κριτικός (καλλιέργεια δεξιοτήτων για την επιλογή των ενδεδειγμένων για την 

περίσταση πληροφοριών). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη διάρκεια του δια ζώσης σεμιναρίου εξεύρεσης συνεργατών, διατυπώθηκε η περιγραφή του έργου, 

ορίστηκαν τα στάδια υλοποίησης και καθορίστηκαν οι προθεσμίες των δραστηριοτήτων. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί 

των συνεργαζόμενων σχολείων συνεργαστήκαμε για τη διατύπωση της περιγραφής, τον ορισμό των σταδίων του 

έργου αλλά και τον καθορισμό των προθεσμιών των δραστηριοτήτων. Σε αυτή τη συνάντηση έγινε καταμερισμός των 

εργασιών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Από κοινού επίσης αποφασίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής του έργου και 

η χρήση συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του έργου ήταν κυρίως η ομαδοσυνεργατική. Καθ' όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι μαθητές σε ζευγάρια ή ομάδες ανέλαβαν πρωτοβουλίες και πήραν οι ίδιοι 

αποφάσεις για τα τελικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι οι μαθητές πρότειναν τους χαρακτήρες-πρωταγωνιστές 

των ιστοριών τους, στους οποίους και κατέληξαν ύστερα από ψηφοφορία. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι μαθητές σε 

ομάδες αποφάσισαν την υπόθεση της κάθε ιστορίας και τα μέρη του τόπου τους που θα επισκέπτονταν οι ήρωες. 

Προκειμένου να παρουσιάσουν και κάποια στοιχεία του κάθε τόπου (γεωγραφικά - πολιτιστικά), οι μαθητές 

αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν περισσότερο συμβουλευτικός και 

διευκολυντικός. Οι μαθητές εργάστηκαν επίσης ομαδικά και κατά την παρουσίαση της χώρας τους στα 
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συνεργαζόμενα σχολεία. Σε αυτό βοήθησε η χρήση του συνεργατικού εγγράφου google doc. Σε ένα κοινό λογισμικό 

παρουσίασης (ppt) οι μαθητές ανά ζεύγη παρουσίασαν διάφορα μέρη και αξιοθέατα του τόπου τους. Στη συνέχεια, 

μια ομάδα μαθητών ανέλαβε να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κουίζ με ερωτήσεις που βασίζονταν στις 

πληροφορίες που είχαν δώσει στην παρουσίασή τους. Με αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές συνεργάστηκαν 

αποτελεσματικά και λειτούργησαν αυτόνομα. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, έγινε χρήση διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων. Εκτός από το Twinspace του έργου 

που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων επικοινωνία, την ανάρτηση και δημοσίευση των 

εργασιών, φάνηκαν χρήσιμα διάφορα διαδικτυακά εργαλεία: 

• Padlet: για την αλληλογνωριμία των συνεργαζόμενων σχολείων και για το κλείσιμο του έργου. 

• Ζeemaps για τον εντοπισμό των σχολείων στο χάρτη, κάτι που βοήθησε τους μαθητές να σχηματίσουν 

μια εικόνα του τόπου των συνεργατών τους.  

• Edmodo: για την επιλογή του χαρακτήρα – ήρωα από τους έλληνες μαθητές χρησιμοποιήθηκε το 

εργαλείο ψηφοφορίας που διαθέτει η ηλεκτρονική τάξη edmodo. Να σημειωθεί ότι για την επικοινωνία 

η ελληνική ομάδα χρησιμοποιούσε την ηλεκτρονική τάξη edmodo στην οποία οι μαθητές ήταν 

εγγεγραμμένοι πριν την εγγραφή τους στο έργο. 

• Twinspace: για την ψηφοφορία του καλύτερου λογότυπου. 

• Canva: για τη δημιουργία των ευχετήριων καρτών των Χριστουγέννων. 

• Powerpoint μέσω Google Docs: για τις παρουσιάσεις των χωρών και τη συγγραφή των τριών 

διαδραστικών ιστοριών.  

• Kahoot: για τα κουίζ που δημιούργησαν οι μαθητές.  

• Google forms: για το ερωτηματολόγιο αποτίμησης του έργου. 

• Skype: για την τηλεδιάσκεψη των συνεργαζόμενων σχολείων.  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Το έργο υλοποιήθηκε σε οκτώ χωριστά στάδια. Κάθε στάδιο του έργου σχετίζεται με συγκεκριμένους 

επικοινωνιακούς δείκτες του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις ξένες γλώσσες. Συγκεκριμένα: 

Στάδιο 1. ‘Introducing ourselves’: Οι μαθητές συστήθηκαν μέσω ενός ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων (padlet). 

Εντόπισαν επίσης τα σχολεία τους στο χάρτη με την εφαρμογή ZeeMaps (βλ. Εικόνα 1). Στο στάδιο αυτό οι μαθητές 
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εξασκήθηκαν στην παραγωγή γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα και συγκεκριμένα, στην παραγωγή σύντομων 

περιγραφικών κειμένων. Στόχος ήταν μία πρώτη γνωριμία των συνεργαζόμενων σχολείων. 

 

Εικόνα 15: Παρουσίαση μαθητών σε padlet και εντοπισμός σχολείων στον χάρτη (εφαρμογή ZeeMaps).  

Στάδιο 2. ‘Selecting characters – Voting’: Οι μαθητές της κάθε χώρας επέλεξαν (μέσω ψηφοφορίας) τους χαρακτήρες 

για τις ψηφιακές ιστορίες τους (βλ. Εικόνα 2). Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές λειτούργησαν αυτόνομα κι 

ενεπλάκησαν σε δημοκρατικές διαδικασίες. 
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Εικόνα 16: Ψηφοφορία των ελλήνων μαθητών μέσω της πλατφόρμας Edmodo.  

Στάδιο 3. ‘Our logos for voting’: Οι μαθητές δημιούργησαν λογότυπα για το έργο (βλ. Εικόνα 3). Στη συνέχεια, 

ψήφισαν για το καλύτερο λογότυπο μέσω του εργαλείου ψηφοφορίας της πλατφόρμας Twinspace. Στο στάδιο αυτό 

οι μαθητές καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους με τις εργασίες τους. Μέσω της ψηφοφορίας, 

ενεπλάκησαν σε δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

Εικόνα 17: Τα λογότυπα που δημιούργησαν οι μαθητές για το έργο. 
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Στάδιο 4. ‘Christmas wishes’: Πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων 

δημιούργησαν ψηφιακές κάρτες κι ευχήθηκαν στους συμμαθητές τους. Μέσω της δραστηριότητας αυτής δόθηκε η 

ευκαιρία στους μαθητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους αλλά και να αναπτύξουν τον 

κοινωνικό γραμματισμό.  

Στάδιο 5. ‘Presenting our countries’: Οι μαθητές του κάθε σχολείου παρουσίασαν τη χώρα τους μέσω λογισμικού 

παρουσίασης. Με τη δραστηριότητα αυτή εξάσκησαν τις διερευνητικές δεξιότητές τους, την παραγωγή 

περιγραφικών κειμένων και ανέπτυξαν συνεργατικές δεξιότητες μέσω της συνεργατικής γραφής. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές δημιούργησαν ένα quiz με πληροφορίες από τις παρουσιάσεις τους για τα συνεργαζόμενα σχολεία. Το 

εργαλείο που χρησιμοποίησαν για τα quiz τους ήταν το Kahoot (βλ. Εικόνα 4). Με την εμπλοκή τους στη δημιουργία 

των quiz οι μαθητές εξάσκησαν τις διερευνητικές και δημιουργικές δεξιότητές τους μέσω της δημιουργίας των quiz 

και απέκτησαν γνώσεις με παιγνιώδη τρόπο. 

 

Εικόνα 18: Στιγμιότυπο από το quiz των μαθητών. 

Στάδιο 6. ‘Our interactive stories’: Οι μαθητές δημιούργησαν τρεις διαδραστικές ιστορίες με τους ήρωες που 

επέλεξαν συνεργατικά (βλ. Εικόνα 5). Συγκεκριμένα, οι μαθητές κάθε σχολείου ξεκίνησαν τη συγγραφή  μίας ιστορίας 

την οποία συνέχισαν κι ολοκλήρωσαν τα συνεργαζόμενα σχολεία. Στο τέλος του σταδίου αυτού οι μαθητές του κάθε 

σχολείου είχαν συνεισφέρει στην κάθε ιστορία με το δικό τους κομμάτι. Μέσω της δραστηριότητας αυτής, που 

αποτελούσε και την πιο σημαντική δραστηριότητα της συνεργασίας, οι μαθητές εξάσκησαν αφηγηματικές δεξιότητες 

στην ξένη γλώσσα αλλά και διερευνητικές δεξιότητες καθώς αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τα διάφορα 

μέρη. Παράλληλα, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους καθώς επίσης και συνεργατικές δεξιότητες 

μέσω της από κοινού συγγραφής των ιστοριών. 
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Εικόνα 5: Τα εξώφυλλα των διαδραστικών ιστοριών. 

Στάδιο 7. ‘Skype meeting’: Μετά την ολοκλήρωση και δημοσίευση των συνεργατικών διαδραστικών ιστοριών 

πραγματοποιήθηκε μία διαδικτυακή συνάντηση των συνεργαζόμενων σχολείων μέσω skype. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της συνάντησης οι μαθητές έκαναν αποτίμηση του έργου και της όλης εμπειρίας που αποκόμισαν από τη συμμετοχή 

τους στο έργο. Με τη συνάντηση αυτή οι μαθητές καλλιέργησαν κοινωνικές δεξιότητες και βίωσαν τη χρήση της 

ξένης γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες. 

Στάδιο 8. ‘End of project’: Οι μαθητές αποχαιρετίστηκαν μέσω ενός ψηφιακού πίνακα ανακοινώσεων (padlet). Η 

δραστηριότητα αυτή σήμανε το τέλος του έργου, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα απότομο κλείσιμο. 

Στάδιο 9. ‘Project evaluation’: Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση μέσω ενός 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν, το οποίο δημιουργήθηκε με τη δυνατότητα που παρέχεται από το google 

forms. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο Twinspace του έργου (βλ. Εικόνα 6) 

(https://twinspace.etwinning.net/74874/home).  
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου  

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  

Η αποτίμηση του έργου υλοποιήθηκε με δύο τρόπους: α. τις απόψεις των μαθητών κατά την τηλεδιάσκεψη και β. 

ένα ερωτηματολόγιο αποτίμησης που ερευνούσε το κατά πόσο άρεσε στους μαθητές το έργο, εάν συνεργάστηκαν 

καλά με τους συμμαθητές τους, τι τους άρεσε πιο πολύ κι εάν θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε παρόμοιο έργο ξανά. 

Το έργο φάνηκε να έχει θετικό αντίκτυπο στην πλειοψηφία των μαθητών. Στην ηλικία των 12-13 ετών, οι μαθητές 

θέλουν να παίρνουν πρωτοβουλίες κι έτσι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του έργου καθώς τους 

δόθηκε η δυνατότητα να λειτουργήσουν ως μικροί ερευνητές και δημιουργοί και να συνεργαστούν αποτελεσματικά 

με τους συμμαθητές τους. Αυτό που ενθουσίασε ιδιαίτερα τους μαθητές ήταν η συνεργασία τους με μαθητές άλλων 

χωρών. Επίσης, τους ευχαρίστησε η διάδραση μέσω της ανταλλαγής των quiz και της συνεργατικής δημιουργίας των 

τριών διαδραστικών ιστοριών, που αποτελούσε και το τελικό προϊόν του έργου. Τέλος, η διαδικτυακή συνάντηση 

έφερε τους μαθητές πιο κοντά καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να "συναντήσουν" τους συμμαθητές τους από το 

εξωτερικό αλλά και να βιώσουν τη χρήση της ξένης γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 

Μέσα από τις δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι μαθητές εξάσκησαν τις δεξιότητές τους στην ξένη 

γλώσσα ερχόμενοι σε επαφή με διαφόρων ειδών πολυτροπικά και πολυμεσικά κείμενα, αναπτύσσοντας έτσι 

ποικίλους γραμματισμούς και δεξιότητες απαραίτητες για τη ζωή τους ως εγγράμματοι πολίτες (Δενδρινού 2013). 

Το έργο και η συνεργασία μεταξύ των τριών σχολείων δεν ωφέλησε μόνο τους μαθητές αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς, που αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες σε ένα κλίμα αγαστής συνεργασίας. Επίσης, οι γονείς των 

μαθητών έδειξαν ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή των παιδιών τους στο έργο και τα αποτελέσματα της εργασίας 
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τους. Το έργο παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό απόγευμα του σχολείου μου στις 28/05/2019 σε μαθητές, καθηγητές 

και γονείς (http://gym-peir-athin.att.sch.gr/politistiko/). 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Το συνεργατικό αυτό έργο θα μπορούσε να επεκταθεί με τη δημιουργία ολοκληρωμένης ψηφιακής αφήγησης από 

τους μαθητές με την προσθήκη ήχου και εγγραφή προφορικής αφήγησης στις ιστορίες των μαθητών και τη 

μετατροπή τους σε ταινίες μικρού μήκους. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου Alla Fedorenkova και Marco Genre για την άψογη συνεργασία που 

είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.  
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Let’s learn together: Μαθαίνοντας μαζί μέσα από ένα 

διαθεματικό έργο e-twinning 

Παπαδοπούλου Ελένη1  
1 Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  Αγγλικής Γλώσσας Νοτίου Αιγαίου 

elenpapadop@sch.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου e-twinning Let’s learn together.Tο έργο 

υλοποιήθηκε από μαθητές Δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Τουρκίας. Σκοπός του 

προγράμματος, όπως λέει και ο τίτλος του, ήταν εκπαιδευτικοί και μαθητές να μάθουν μαζί. Οι επιμέρους στόχοι ήταν 

μαθητές από διαφορετικές χώρες να γνωριστούν μεταξύ τους και να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες στο πλαίσιο της 

εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι του έργου αφορά στην ευκαιρία που έδωσε σε  

μαθητές και εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία  και εργαλεία web2.0  αναπτύσσοντας τις 

δεξιότητες τους σε αυτά. Το έργο είχε θετικό αντίκτυπο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και βραβεύτηκε με εθνική και 

Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αγγλικά, e-twinning, ΤΠΕ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

To έργο let’s learn together ήρθε ως συνέχεια της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας των 5 

χωρών και ήταν συμβατό με τους άξονες και τους γενικούς στόχους του Διαθετικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος 

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) ξένων γλωσσών και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) για την Αγγλική γλώσσα. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) οι άξονες που διέπουν τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι ο εγγραματισμός, η 

πολυγλωσσία και η πολυπολιτισμικότητα. Ο εγγραματισμός αφορά στην απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής 

και των λειτουργιών της γλώσσας, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες, να χειρίζονται 

πληροφορίες και γνώσεις με απώτερο στόχο ως αυριανοί πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό-

επαγγελματικό γίγνεσθαι. Ο άξονας της πολυγλωσσίας αφορά στην απόκτηση συνείδησης της γλωσσικής 

πολυμορφίας και στην κατανόηση κάθε ξένης γλώσσας ως κώδικα επικοινωνίας. Τέλος, ο άξονας της 
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πολυπολιτισμικότητας διέπει όλες τις θεματικές περιοχές και αναδεικνύει ως σημαντικό στοιχείο στη διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών τη χρήση της γλώσσας ως μέσο που θα φέρει τους μαθητές σε επαφή με άλλα πολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Επίσης, στο ΑΠΣ (2003) της αγγλικής γλώσσας καθορίζονται ως στόχοι του μαθήματος η ανάπτυξη της 

βασικής δεξιότητας «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» μέσω βιωματικών εμπειριών και η γνώση και η έμμεση εμπειρία 

άλλων πολιτιστικών θεσμών, κανόνων, αξιών και συμπεριφοράς. 

Το twinspace και το e-twinning γενικότερα λειτούργησε ως εργαστήριο μάθησης μιας διεθνούς ομάδας, η οποία είχε 

την ευκαιρία να συνεργαστεί, να δημιουργήσει έναν αληθινό σύνδεσμο και φιλία μεταξύ των μαθητών ενώ μάθαιναν 

μια ξένη γλώσσα, στοιχεία πολιτισμού άλλων χωρών, εργαλεία ΤΠΕ και κωδικοποίηση. 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

Στη σημερινή πραγματικότητα των ψηφιακών γηγενών μαθητών, οι οποίοι είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τους Η/Υ, 

είναι ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής (Prensky, 2001).  

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί γεγονός εδώ και δεκαετίες     (Παναγιωτίδης, 2006). 

Τα βιβλία των αγγλικών και πολύ περισσότερο οι καινούριοι φάκελοι υλικού για την αγγλική γλώσσα του Λυκείου 

παραπέμπουν πολύ συχνά στο Διαδίκτυο καθιστώντας το σημαντικό εργαλείο για την διεξαγωγή του μαθήματος. Η 

χρήση του Η/Υ και των ΤΠΕ γενικότερα στο μάθημα κρίνονται θετικά καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

επικοινωνιακών τρόπων διδασκαλίας και μάθησης (Τελλίδου, 2002). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν ένα θέμα με ελκυστικό και δυναμικό, αλληλεπιδραστικό τρόπο (Ράπτης & Ράπτη, 

2001) και να επιτύχουν το συνδυασμό μάθησης και διασκέδασης  (Γιαvνακοπούλου, 2005). 

Γενικότερα, οι έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση των ΤΠΕ στην κατανόηση βασικών εννοιών γνωστικών 

αντικειμένων, όπως η Γλώσσα, καθώς και στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από την οικοδόμηση της νέας 

γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Crook, Harrison, Farrington-Flint, Tomas, & Underwood, 2010). Η γλωσσική 

εκμάθηση γίνεται σε ένα περιβάλλον με φυσική και ρεαλιστική παραγωγή γλώσσας ενώ  μειώνεται το επίπεδο 

άγχους των μαθητών και αυξάνεται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή (Leloup & Ponterio, 2003). 

ΤΟ ETWINNING 

Το e-twinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας 

χρήση εργαλείων ΤΠΕ, συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά  και πολιτιστικά οφέλη. Τα 
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οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός έργου etwinning μπορούν να συνοψιστούν στα εξής (Galvin et al., 

2006): 

• οι μαθητές συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες 

• υπάρχει συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τους 

• τονίζεται η Ευρωπαϊκή διάσταση και προωθείται η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

• προωθείται η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων 

• συμβάλλει στη μάθηση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Η ιδιαιτερότητα των έργων e-twinning έγκειται στο ότι ενώ η αρχική οργάνωση μπορεί να γίνει από τους 

εκπαιδευτικούς, οι επιμέρους άξονες επιλέγονται με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και οι μαθητές είναι 

εκείνοι που αλληλεπιδρούν, κατανοούν, μοιράζονται και διαχειρίζονται τα υλικά και τα προϊόντα  του έργου τους 

(Παπαδάκης & Καλογιάννης, 2009). 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι διδασκαλίας: 

• η συνεργατική μάθηση. Στη συνεργατική μάθηση και στα συστήματα που την υποστηρίζουν, όπως το e-

twinning, o στόχος είναι η ανάπτυξη νοητικών και κοινωνικών ικανοτήτων μέσα από μια διαδικασία 

επικοινωνίας και συνεργασίας (Κόμης, Αβούρης, Κάτσανος, 2008) 

• η ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία. Οι μαθητές εργάστηκαν σε μικρές ομάδες υλοποιώντας 

δραστηριότητες του έργου 

• η μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας (project based learning). Στη μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας οι 

μαθητές αποφασίζουν τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν και πως θα συνεργαστούν για να 

υλοποιήσουν το στόχο του έργου (Frey, 1991) 

• η χρήση των ΤΠΕ. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα εργαλεία που παρέχει το e-twinning όπως το twinspace 

αλλά και μια πληθώρα μέσων και εργαλείων web2.0 

Η επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους ήταν συνεχής και γινόταν τόσο μέσω της πλατφόρμας αλλά και με 

παραδοσιακούς τρόπους όπως η αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου και η αποστολή καρτών στα σχολεία. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

O βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να μάθουν μαζί με συνεργατικό τρόπο.  

Οι στόχοι του έργου ήταν οι μαθητές να: 

• να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο στα αγγλικά 

• να μάθουν στοιχεία πολισμού των άλλων χωρών 

• να δημιουργηθούν ομάδες αλληλογραφίας 

• να ενισχυθούν οι δεξιότητες τους στη χρήση της τεχνολογίας 

• να μάθουν βασικές αρχές κωδικοποίησης. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όλες οι δραστηριότητες του έργου Let’s learn together υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

των αγγλικών είτε στην τάξη είτε στο εργαστήριο πληροφορικής από τους μαθητές της Στ’ τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα Κοζάνης από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Ιούνιο του 2016. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί των σχολείων είχαν συνεργαστεί μαζί σε προηγούμενο επιτυχημένο έργο e-twinning. O 

χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία και η Τουρκία. 

Τον Οκτώβριο, στην αρχή του έργου, αποφασίστηκαν από κοινού, σε συνάντηση των εκπαιδευτικών μέσω 

skype, οι δραστηριότητες που θα περιλαμβάνονταν στο έργο, τα εργαλεία web2.0 που θα παρουσιάζονταν 

και ορίστηκαν οι αρμοδιότητες κάθε χώρας.  
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Σχήμα 1: Συνάντηση των εκπαιδευτικών μέσω skype 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Δημιουργήθηκαν ομάδες αλληλογραφίας (penpal groups) των μαθητών. Οι μαθητές του σχολείου μας 

ξεκίνησαν την αλληλογραφία με τους μαθητές της Τουρκίας. Κάθε μαθητής έστελνε και λάμβανε γράμμα 

από συγκεκριμένου μαθητή από την άλλη χώρα με θεματολογία που οριζόταν από τους εκπαιδευτικούς 

όπως το σχολείο μου, ο τόπος μου, τα έθιμα κτλ. 

           

Σχήμα 2: Αλληλογραφία με σχολείο της Τουρκίας 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Δημιουργήθηκαν 2 posters με το postermywall από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κάθε χώρας, τα 

οποία ενσωματώθηκαν  σε κοινά pallet. 
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Σχήμα 3: Δημιουργία posters για το έργο και τη χριστουγεννιάτικη γιορτή 

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Διοργανώθηκε μια κοινή χριστουγεννιάτικη γιορτή μέσω skype. Ένας μαθητής από κάθε χώρα παρουσίασε 

το σχολείο του. Ακολούθησαν κάλαντα από κάθε χώρα και στο τέλος όλοι μαζί τραγούδησαν ένα 

χριστουγεννιάτικο τραγούδι στα αγγλικά. 

 

Σχήμα 4:  Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Οι μαθητές έφτιαξαν και έστειλαν χριστουγεννιάτικες και αργότερα πασχαλινές κάρτες στα σχολεία. 

Δημιουργήθηκε, επίσης, γωνία e-twinning στο σχολείο μας για την έκθεση τους. 
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Σχήμα 5: Δημιουργία καρτών και γωνιάς e-twinning 

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κάθε χώρα ήταν υπεύθυνη να συλλέξει το υλικό και να το παρουσιάσει σε θεματικές που αφορούσαν στο 

φαγητό, στα ποτά, στους μύθους και στη μουσική των χωρών. Δημιουργήθηκαν κοινά padlets για κάθε 

θέμα. 

   

                   

Σχήμα 6: Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών στοιχείων πολιτισμού κάθε χώρας: φαγητό, ποτό, μουσική, μύθοι και κλίμα 

6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σημαντικό στοιχείο του έργου ήταν η συμμετοχή των σχολείων στην ώρα του κώδικα, ενός ωριαίου 

προγράμματος που στοχεύει στο να διδάξει στους μαθητές βασικές αρχές κωδικοποίησης. Στους μαθητές 

και εκπαιδευτικούς απονεμήθηκαν πιστοποιητικά επιτυχίας. 
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Σχήμα 7: Ώρα του κώδικα στο σχολείο 

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι μαθητές κάθε χώρας σε ομάδες είχαν να επιλέξουν ένα είδωλο της χώρας τους, τραγουδιστή, ηθοποιό, 

συγγραφέα και να τον παρουσιάσουν με power point. 

 

Σχήμα 8 : Είδωλα: Ευγένιος Τριβιζάς 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου χρησιμοποιήθηκαν το: 

• Twinspace ως περιβάλλον μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές 

• Η ιστοσελίδα weebly για τη διάδοση του έργου μας 

• Η ομάδα facebook για την επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών 
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• Padlet, slideshare και powerpoint για τις παρουσιάσεις 

• To thiklink για να κάνει τις εικόνες πιο διαδραστικές 

• Το postermywall για τη δημιουργία των posters 

• Το Skype για τις συναντήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών 

• Ourboox για τη δημιουργία e-book 

• Google docs για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 

• Kizoa, tripwow, magistro για τη δημιουργία παρουσιάσεων των δραστηριοτήτων μας 

• Code.org για την κωδικοποίηση. 

AΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Το έργο κρίθηκε επιτυχημένο από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι μαθητές ήταν πολύ χαρούμενοι για τη 

συμμετοχή τους σε αυτό και το ενδιαφέρον τους κρατήθηκε αμείωτο κατά τη διάρκεια του. Οι μαθητές: 

• είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλες κουλτούρες 

• συνεργάστηκαν σε ομάδες  

• πήραν πρωτοβουλίες  

• αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα των αγγλικών 

• βελτίωσαν τις δεξιότητες τους σε ΤΠΕ 

• έμαθαν βασικές αρχές κωδικοποίησης. 

Το σχολείο είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει και να ανταλλάξει εμπειρίες με άλλα σχολεία, να διευρύνει 

τους ορίζοντες του και να κερδίσει πολύτιμη εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα βιοηθικά διλήμματα, τα επιστημονικά επιτεύγματα και η 

πολυπολιτισμικότητα είναι θέματα τα οποία σταδιακά υπεισέρχονται στο χώρο της εκπαίδευσης και στα οποία οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να σταθούν κριτικά και να τα διαχειριστούν με νέες παιδαγωγικές πρακτικές. Ο 

αναστοχασμός των εκπαιδευτικών αφορά τη συνειδητή επανάκληση και εξέταση των εμπειριών, ως βάση για την 

αξιολόγηση και ως πηγή σχεδιασμού και δράσης. Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται μεθοδολογικά η αναστοχαστική 

προσέγγιση, όπου οι τρεις εκπαιδευτικοί-ερευνήτριες, μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης της διδακτικής 

πρακτικής τους, αναζητούν την κατανόηση παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πραγματοποιήθηκε 

αναστοχασμός μετά την πράξη, δηλαδή συνειδητή ανάκληση της εμπειρίας με στόχο την κατανόηση και αξιολόγησή 

της, ώστε να λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στις μελλοντικές παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών-ερευνητριών. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μέσω της αναστοχαστικής προσέγγισης ο ρόλος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην ενθάρρυνση, υποστήριξη και αξιοποίηση της οπτικής παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβάλλον, νηπιαγωγείο,  αναστοχασμός εκπαιδευτικών, eTwinning 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες λόγω 

των πολυεπίπεδων κοινωνικών αλλαγών που συμβαίνουν παγκόσμια. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα περιβαλλοντικά 
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ζητήματα, τα βιοηθικά διλήμματα, τα επιστημονικά επιτεύγματα και η πολυπολιτισμικότητα είναι θέματα τα οποία 

σταδιακά υπεισέρχονται στο χώρο της εκπαίδευσης και στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να σταθούν κριτικά 

και να τα διαχειριστούν. Οι παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί αναμορφώνονται και 

εμπλουτίζονται με νέες προσεγγίσεις, όπως η εκπαίδευση για την αειφορία, η προσέγγιση STEM, η πολυτροπικότητα.  

Ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις παιδαγωγικές πρακτικές τους προϋποθέτει γνωστικές και 

μεταγνωστικές δεξιότητες από τους ίδιους, αλλά και την ύπαρξη μιας ανάλογης ‘κουλτούρας’ στο σχολικό πλαίσιο. 

Τα προγράμματα eTwinning προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας και ενός 

αναστοχαστικού κλίματος. Δίνουν τη δυνατότητα για εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσω της 

εφαρμογής καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη λόγω των δυνατοτήτων και της ευελιξίας 

που τα χαρακτηρίζει. Τα περιβαλλοντικά έργα eTwinning, τα οποία δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση για την 

αειφορία δημιουργούν τις συνθήκες για μια δυναμική διαδικασία που προωθεί μεταξύ άλλων τον αναστοχασμό, την 

κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ειδικά ο χώρος του νηπιαγωγείου αποτελεί 

το πιο πρόσφορο έδαφος, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη ανθρώπων (εκπαιδευτικών και παιδιών) 

αναστοχαζόμενων, κριτικά σκεπτόμενων με αειφορική και κοινωνική συνείδηση. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η αναστοχαστικότητα αφορά τη συνειδητή επανάκληση και εξέταση των εμπειριών, ως βάση για την αξιολόγηση και 

ως πηγή σχεδιασμού και δράσης (Schön, 1983). Είναι μια αναδρομική διανοητική διαδικασία, μέσω της οποίας ο 

εκπαιδευτικός γυρνά πίσω και εξετάζει την ίδια του τη δράση, την εμπειρία της διδακτικής του πράξης, με την 

προοπτική μελλοντικής δράσης (Κατσαρού, 2016). Ωστόσο, η εμπειρία από μόνη της δεν επαρκεί, ενώ ο συνδυασμός 

της με τον προβληματισμό και την κριτική θεώρηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Η αναστοχαστική προσέγγιση είναι η ικανότητα να επανασυγκροτεί και να επανασχεδιάζει 

δημιουργικά ο/η εκπαιδευτικός τα μονοπάτια μάθησης που ακολούθησε. Να τους δίνει νέο νόημα και να τα βλέπει 

μέσα από ένα νέο πρίσμα. Μέσω της αναστοχαστικότητας ο/η εκπαιδευτικός γίνεται ερευνητής της πρακτικής 

του/της, βελτιώνοντάς την και εμβαθύνοντας την επαγγελματική του ανάπτυξη. Αναθεωρεί, αναλύει, αξιολογεί τις 

πρακτικές του/της με σκοπό να τις βελτιώσει και να διαμοιράσει τη νέα του/της γνώση σε σχολεία που λειτουργούν 

ως κοινότητες μάθησης. Το αναστοχαστικό σχολείο πρέπει να μπορεί να δημιουργεί και να παρέχει συνδέσεις 

ανάμεσα στη δουλειά που γίνεται στην τάξη και τον πραγματικό κόσμο (Pring,2010). 
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Εξάλλου η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ικανή να «ξεφεύγει των στενών ορίων που έχουν καθοριστεί 

από τους τοίχους των σχολείων» (Hogenbirk et al. 2006:9). Δημιουργούνται νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς η 

εκπαιδευτική πρακτική εμπλουτίζεται δυναμικά με τις ΤΠΕ, τη χρήση του διαδικτύου και των νέων εργαλείων web 

2.0 (Ζαχαρία κ.ά, 2018). Η δράση eTwinning που έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση των ΤΠΕ στις ευρωπαϊκές 

σχολικές μονάδες μέσω της διαδικτυακής συνεργασίας και της ηλεκτρονικής αδελφοποίησής τους (Galvin et al, 2006), 

αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο ‘κατάργησης’ των τοίχων και των στενών ορίων (Ζαχαρία κ.ά, 2018).  

Τόσο στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης όσο και στα παιδιά η δικτύωση μέσω 

έργων eTwinning εάν είναι καλά οργανωμένη και σχεδιασμένη προσδίδει τα μέγιστα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 

ωφελειών και εμπειριών που λειτουργούν προσθετικά σε επίπεδο γνωστικό, νοητικό, κοινωνικό και συναισθηματικό 

για όλους. Ειδικά στο χώρο της προσχολικής αγωγής όπου οι νηπιαγωγοί συναναστρέφονται καθημερινά σε όλα τα 

χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας με πληθώρα παιδιών νηπιακής ηλικίας και με λιγοστούς έως κανέναν 

ενηλίκους, η δικτύωση έρχεται να καλύψει αυτή τη βαθύτερη ανάγκη τους. Η δικτύωση παρέχει ευελιξία, καλύπτει 

ένα ευρύ πλαίσιο κατάλληλο για πειραματισμούς και προσφέρει διαθεματικότητα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία που εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε αποσπασματικές δραστηριότητες και σε γνωστικούς μόνο στόχους. 

Στις δικτυώσεις ξεπηδούν ιδέες που μπορεί να υιοθετήσει ο/η εκπαιδευτικός, να τις προσαρμόσει στις δικές του 

ανάγκες, προτιμήσεις, να τις διαμορφώσει ανάλογα με τη δυναμικότητα και την κατάσταση της τάξης του, να τις 

τροποποιήσει, να τις αναπτύξει (Ιωαννίδου, 2018). 

Παράλληλα, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση για την αειφορία (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως νοούνταν 

παλιότερα) μπορεί να υποστηρίξει σηµαντικά, πέρα από την εκπαιδευτική διαδικασία, και την προσπάθεια για 

ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών σε θέµατα περιβάλλοντος (Σταµούλης κ.α., 2008). Η επίδραση των ΤΠΕ είναι 

σηµαντική, γιατί οι µαθητές/τριες δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται ενεργά κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων, ενώ η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες για εµπειρική 

έρευνα µέσα στην τάξη και στο πεδίο (Κόκκοτας & Πήλιουρας, 2004). Οι µαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας, σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται µε 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Ταυτόχρονα δημιουργείται, ένα περιβάλλον βασισμένο στο πρόβληµα και 

προσανατολισμένο στη δράση, το οποίο παράλληλα, δίνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συνεργασία (Paas & 

Creech, 2008). 

Ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, η βιβλιογραφία τονίζει ιδιαίτερα την αξία της 

ενεργητικής μάθησης, της κριτικής αξιολόγησης των αξιών και της πολιτισμικής ευαισθησίας (Edman, 2004), καθώς 
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προϋποθέτει μια δυναμική διαδικασία, όπου οι άνθρωποι κάθε ηλικίας ενθαρρύνονται να αναλάβουν ευθύνη για τη 

δημιουργία και τη διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος (Gough, 2005). Στόχος της είναι η διάπλαση ατόμων 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων που να έχουν οράματα και αξίες προς την κατεύθυνση της αειφορίας, να 

διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να διερευνούν και να σκέπτονται κριτικά περιβαλλοντικά 

ζητήματα, να οργανώνουν στρατηγικές και δράσεις για τη διαμόρφωση συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης (Δημητρίου, 

2012. Tilbury & Ross, 2006. Φλογαΐτη, 2006). Οι μαθητές μέσω της εκπαίδευσης για την αειφορία μπορούν να 

εκτιμήσουν, να κατανοήσουν και να σκεφτούν με τρόπο ουσιαστικό και κριτικό τα περίπλοκα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα (Orr, 1996). Κρίνεται λοιπόν, ουσιώδες και αναγκαίο οι διδακτικές πρακτικές 

να οδηγούν σε ένα σύγχρονο αειφόρο σχολείο που να ευνοεί και να προωθεί ανοικτές δράσεις που να εμπεριέχουν 

αυτενέργεια, κριτική σκέψη, βιωματική και κριτική προσέγγιση. 

Ταυτόχρονα η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία αποτελούν πεδίο όπου μπορούν να τεθούν οι βάσεις στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων διερεύνησης του κόσμου. Οι εμπειρίες που αποκτά κάθε άτομο σε μικρή ηλικία έχουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και στάσεών του ως ενήλικας. Ερευνητικά αποτελέσματα 

αποδεικνύουν τη μεγαλύτερη δεκτικότητα των μικρότερων παιδιών σε μηνύματα ευαισθητοποίησης και αφύπνισης 

παρά σε μεγαλύτερες ηλικίες όπου στάσεις, συμπεριφορές και αξίες έχουν πια εδραιωθεί στην προσωπικότητα του 

ατόμου (Δημητρίου, 2012; Engleson, 1991. Φλογαΐτη, 2006).  

Διερευνώντας τις στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας αξίζει να σταθούμε σε 

κάποιες έρευνες, ώστε να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο οι μαθητές προσεγγίζουν τις έννοιες αυτές. Η Alerby (2000) 

χρησιμοποίησε στην έρευνά της το ιχνογράφημα για να διερευνήσει τι σκέφτονται παιδιά και έφηβοι (7-16 ετών) για 

την έννοια της φύσης. Από τα σχέδια που συγκεντρώθηκαν προέκυψαν τέσσερις κατηγορίες, στη δεύτερη εκ των 

οποίων περιλαμβάνονταν ζωγραφιές που απεικόνιζαν περιβαλλοντικά προβλήματα (καυσαέρια, ρύποι εργοστασίων 

που μολύνουν τον αέρα και το νερό, σκουπίδια), ενώ στην τέταρτη ζωγραφιές που απεικόνιζαν λύσεις και δράσεις 

για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την έρευνα των Grodziéska-Jurczak, et al. (2006), η 

οποία εστίασε στις στάσεις 674 παιδιών προσχολικής ηλικίας για το περιβάλλον, η πλειοψηφία των παιδιών διαθέτει 

ισχυρή φιλική στάση προς αυτό, η οποία επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στο σεβασμό τους σε φυτά και ζώα. Στην 

ίδια έρευνα εξετάζονται και οι στάσεις και συμπεριφορές των παιδιών απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα η πλειοψηφία των παιδιών εξοικονομεί ενέργεια και νερό, ενώ πολύ λίγα είναι εκείνα που 

λαμβάνουν μέρος σε περιβαλλοντικές δράσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα παιδιά που είχαν ισχυρές θετικές 

περιβαλλοντικές στάσεις προέρχονταν από αγροτικές περιοχές. 
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Τις έρευνες αυτές έρχονται να ενισχύσουν τα αποτελέσματα διασχολικών ή/και διακρατικών συνεργασιών με τη 

συνδρομή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, καθώς η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, προωθεί 

την ανταλλαγή απόψεων, καλλιεργεί την κριτική και δημιουργική ικανότητα και βελτιώνει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Bennice, 1989; Χαραλαμπόπουλος, 1999). Όπως για παράδειγμα στο ευρωπαϊκό eTwinning έργο «I’ 

m Eco» (Χαλέμη, 2015), βασικός στόχος ήταν οι μαθητές να μυηθούν στην αξία του σεβασμού και της διατήρησης 

του περιβάλλοντος, ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Τα αποτελέσματα του έργου οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι με τη συνδρομή των ΤΠΕ, όλα τα μέλη ανέπτυξαν μια δυναμική αλληλεπίδραση διατυπώνοντας 

υποθέσεις, ερωτήματα και προτάσεις, διεξάγοντας πειράματα, αναλύοντας αποτελέσματα, επιχειρηματολογώντας 

και εξάγοντας συμπεράσματα για την διατήρηση και προστασία του πλανήτη. Αντίστοιχα, στο εθνικό eTwinning έργο 

«Το σποράκι που ταξιδεύει», σκοπός ήταν τα παιδιά των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων μέσω ενός συνεργατικού 

παραμυθιού να γνωρίσουν το ταξίδι του σπόρου στις εποχές του χρόνου. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι 

συνεργαζόμενες εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως με τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας τα νήπια ξέφυγαν από τα όρια 

της τάξης, ενδυναμώθηκε το ενδιαφέρον τους για τις δράσεις, ενώ μέσω του προγράμματος το οποίο ενσωματώθηκε 

πλήρως στο αναλυτικό πρόγραμμα κάλυψαν όλο το φάσμα των γνωστικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων 

(Σακελλαρίου & Τάγαρη, 2016). 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, ο ρόλος τους για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων διαφοροποιείται 

κατά πολύ από αυτόν του παραδοσιακού δασκάλου. Η λογική της εκπαίδευσης για την αειφορία αποτελεί πρόκληση 

για τον εκπαιδευτικό, καθώς καλείται να υιοθετήσει τη μαθητοκεντρική προσέγγιση και να τοποθετήσει τον εαυτό 

του στο ρόλο του καθοδηγητή. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε περιβαλλοντικά προγράμματα δείχνουν 

πως η ΠΕ μπορεί να βγάλει το εκπαιδευτικό σύστημα από τα αδιέξοδά του και να λειτουργήσει ως μοχλός για τον 

αναπροσανατολισμό του σχολείου προς την κατεύθυνση ενός «ανοιχτού σχολείου». Ενός σχολείου, όπου η 

αναζήτηση και η παραγωγή της γνώσης δεν είναι απλή ανακατασκευή της υπάρχουσας γνώσης, αλλά μία διαδικασία 

αναζήτησης καινούργιας κυρίως από τους μαθητές (Γούπος, 2003). Μέσα από μια τέτοια διαδικασία, τα παιδιά θα 

βοηθηθούν να μάθουν «πώς να μαθαίνουν» θα εξασκηθούν στη σύνθεση κι ανάλυση της γνώσης, θα διευρυνθεί η 

κριτική τους σκέψη και η παραγωγική τους ικανότητα. Η ανάπτυξη των ανωτέρω ικανοτήτων συνδέονται τόσο με την 

επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις, όσο και με την αποτελεσματική διαχείριση πραγματικών προβλημάτων 

(Φιλιππάκη, 2012). 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Στην παρούσα έρευνα υιοθετείται μεθοδολογικά η αναστοχαστική προσέγγιση, όπου οι τρεις (3) εκπαιδευτικοί-

ερευνήτριες, μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης της διδακτικής πρακτικής τους, αναζητούν την κατανόηση 

παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Schön, 1983, 1987).   Πραγματοποιήθηκε αναστοχασμός μετά την 

πράξη, δηλαδή συνειδητή ανάκληση της εμπειρίας με στόχο την κατανόηση και αξιολόγησή της, ώστε να 

λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στις μελλοντικές παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών-ερευνητριών. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μέσω της αναστοχαστικής προσέγγισης ο ρόλος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην ενθάρρυνση, υποστήριξη και αξιοποίηση της οπτικής παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής 

ηλικίας (4-8 ετών) σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Η εκπαιδευτική πράξη πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί-ερευνήτριες πραγματοποίησαν αναστοχασμό αφορούσε 

την υλοποίηση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού έργου eTwinning με τίτλο «Ένας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά 

νερά», που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018. Από τις τρεις εκπαιδευτικούς-ερευνήτριες που 

συμμετέχουν στην έρευνα, μία ήταν η ιδρύτρια του έργου με πολύ αξιόλογη δράση, εμπειρία και βραβεύσεις κατά 

την υλοποίηση έργων eTwinning και οι άλλες δύο εκπαιδευτικοί με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, μία με 

εμπειρία έξι ετών στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και μία εκπαιδευτικός-ερευνήτρια με μικρότερη αντίστοιχη 

εμπειρία. 

Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν 30 εκπαιδευτικοί και 411 μαθητές /τριες από 21 σχολεία σε αστικές, ημι-

αστικές και αγροτικές περιοχές, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου σε 3 

χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία.  

Το συγκεκριμένο έργο κατά την αναστοχαστική διαδικασία, χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης. Όπως 

υποστηρίζει ο Yin (2011), μια μελέτη περίπτωσης είναι μια εμπειρική έρευνα που διερευνά κοινωνικά φαινόμενα 

μέσα σε πραγματικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ανάμεσα στα φαινόμενα και το πλαίσιο και χρησιμοποιεί 

πολλαπλές πηγές δεδομένων. 

Η αναστοχαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση του έργου και διήρκησε για 

τρεις (3) μήνες. Μέσα στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης (δύο κάθε μήνα, 

ανά 15ήμερο). Οι εκπαιδευτικοί ως εργαλεία στην έρευνά τους χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα του έργου, 
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σημειώσεις που είχαν κρατήσει κατά τη διάρκεια του έργου, ενώ συνέταξαν και ημερολόγια αναστοχασμού. Τα 

δεδομένα αναλύθηκαν με τη λογική της ανάλυσης περιεχομένου, από την οποία προέκυψαν τελικά συμπεράσματα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι εκπαιδευτικοί-ερευνήτριες μελετώντας αρχικά την πλατφόρμα του έργου και στη συνέχεια τις προσωπικές τους 

σημειώσεις και τα ημερολόγια συμπεριέλαβαν στον αναστοχασμό τους τις εξής παραμέτρους: τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών στη στοχοθεσία του έργου, τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια του έργου, 

τον ρόλο των εκπαιδευτικών όπως διαφαίνεται από την ανταπόκριση των παιδιών στο έργο, τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών στη σύνδεση με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η στοχοθεσία του έργου προτάθηκε από την ιδρύτριά του προς όλες τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς και έγινε 

απολύτως δεκτή, γιατί αφορούσε στόχους γνωστικούς, κοινωνικούς και συναισθηματικούς. Οι στόχοι που αρχικά 

τέθηκαν στο έργο ήταν να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα παιδιά την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία ενός 

υδρόβιου οικοσυστήματος, να αναγνωρίσουν τις ωφέλειες, τις αξίες, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των 

υγροτόπων καθώς και τη χλωρίδα και πανίδα τους, να διαπιστώσουν την άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση ανθρώπου 

και υγροτόπου, να μάθουν να συνεργάζονται και να διαπιστώσουν ότι η ομαδική εργασία είναι αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη στην επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να παίξουν και να 

χαρούν μέσα από την επαφή τους με τη φύση και να γνωρίσουν νέους φίλους με κοινά προβλήματα και ανησυχίες.  

Σε όλη τη διάρκεια του έργου οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να δημιουργούν μαθησιακά περιβάλλοντα βασισμένα 

στη διαθεματική προσέγγιση, στην ομαδική μάθηση, στην ανάλυση και σύνθεση εννοιών, στη δημιουργία κινήτρων, 

στη λήψη πρωτοβουλιών. Σε όλη τη διάρκεια του έργου οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν βιωματικές δραστηριότητες 

μέσω των οποίων μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε επιλογές και στην υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, 

να νιώσουν υπεύθυνοι αποκτώντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τους άλλους, και να εισπράξουν την 

ικανοποίησης της συμμετοχής. 
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Εικόνα 1: Ενδεικτικές βιωματικές δραστηριότητες 

 

Με άξονα τη φυσική περιέργεια των παιδιών και καλλιεργώντας τα εσωτερικά τους κίνητρα, οι εκπαιδευτικοί 

σχεδίασαν δράσεις με την εφαρμογή της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, βασισμένες στη βιωματική μάθηση και στο 

σημαντικό ρόλο της εμπειρίας στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί προσέγγισαν κάθε θέμα μέσα στο έργο διεπιστημονικά, 

ενώ φρόντισαν ώστε η γλώσσα, η επικοινωνία και η επαφή με την τεχνολογία να διατρέχουν συνεχώς όλο το έργο. 

Διαμόρφωναν διαρκώς επικοινωνιακές καταστάσεις όπου τα παιδιά ενθαρρύνονταν να κατανοούν και να παράγουν 

προφορικό και γραπτό λόγο σε διάφορες μορφές. Οι εκπαιδευτικοί φρόντισαν ώστε η επαφή και ενασχόληση των 

παιδιών με την πλατφόρμα του προγράμματος να είναι συνεχής, ενώ ταυτόχρονα οργάνωσαν και αρκετές 

τηλεδιασκέψεις. 
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Εικόνα 2: Στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων 

Κατά τη διάρκεια του έργου και ανάμεσα σε πολλές άλλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του 

έργου κι έχουν ήδη παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική κοινότητα (Ζαχαρία κ. ά., 2018) τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με 

την έννοια της Μόλυνσης με αφορμή πραγματικό γεγονός που συνέβη στη λίμνη Κάρλα (Ν.Μαγνησίας), όπου υπήρχε 

συνεργαζόμενο σχολείο) τον Ιανουάριο του 2018, καθώς εντοπίστηκαν στις όχθες της λίμνης νεκρά ψάρια από 

λύματα.  
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Εικόνα 3: Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν ένα πραγματικό γεγονός που συμβάλλει στην έντονη κινητοποίηση των παιδιών 

Αυτό το γεγονός αποτέλεσε μια δυνατή στιγμή του έργου που ενεργοποίησε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Τότε οι 

εκπαιδευτικοί ενσωμάτωσαν άμεσα στη στοχοθεσία του έργου την ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ώστε να 

καταστούν ικανοί/ές να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν δράσεις για αλλαγές στην περιβαλλοντική 

πραγματικότητα. Έτσι δημιούργησαν (με ποικιλία διδακτικών στρατηγικών) ευκαιρίες και περιβάλλοντα, ώστε τα 

παιδιά από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία, να αναζητήσουν τις αιτίες της περιβαλλοντικής καταστροφής, να 

ερευνήσουν, να συσχετίσουν παράγοντες και να εξάγουν συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τα παιδιά να 

προτείνουν δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ώστε να πάρουν θέση σε αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα 

και να ευαισθητοποιήσουν και άλλους. Μετά από διάφορες προτάσεις των παιδιών σε όλα τα σχολεία 

πραγματοποιήθηκαν δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, δημιουργήθηκαν δισδιάστατες και τρισδιάστατες 

κατασκευές, έγινε συγγραφή και εικονογράφηση κόμικς και ιστοριών, έγινε σύνθεση τραγουδιών και συνθημάτων.  

 

Εικόνα 4: Έρευνες, καταγραφές, συσχετισμοί, εξαγωγή συμπερασμάτων 
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Εικόνα 5: Δράσεις κι αντιδράσεις 
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Εικόνα 6: Δράσεις, πορείες και διαμαρτυρίες 

Με όλες αυτές τις παραγωγές τους πραγματοποίησαν δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής και ευρύτερης 

τοπικής κοινότητας, μέχρι και πορείες ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής τους. Με αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα Υγροβιότοπων (2 Φεβρουαρίου) οι εκπαιδευτικοί έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να ακουστεί ακόμα πιο 

δυνατά η φωνή τους μέσα από δελτία τύπου και δημοσίευση του συνεργατικού βίντεο 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZIy2u6XmsnM) σχετικά με τη μόλυνση των λιμνών σε ηλεκτρονικές εφημερίδες 

και άλλα ΜΜΕ. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του αναστοχασμού των εκπαιδευτικών-ερευνητριών γίνεται σαφές ότι ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν καίριος, καθώς μέσα από τις παιδαγωγικές πρακτικές τους φάνηκε να ενθαρρύνουν 

τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, με δράσεις που ενίσχυαν τη βιωματική μάθηση, καλλιεργούσαν την 

αυτονομία στη σκέψη και τη δράση, εστίαζαν στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων, 

κινητοποιούσαν το ενδιαφέρον των παιδιών και ανέπτυσσαν τη συλλογικότητα και την κοινωνική αλληλεπίδραση.  
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Αναφορικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη στοχοθεσία του έργου, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις 

προσωπικές πεποιθήσεις κι αντιλήψεις τους γύρω από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, την έμφαση στη 

γνώση περιεχομένου όπως προκύπτει από τους στόχους, αλλά και την αγωνία των εκπαιδευτικών για τη 

συναισθηματική ανάπτυξη και ισορροπία των μικρών μαθητών τους. 

Ο παιδαγωγικός ρόλος των εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια του έργου είναι ιδιαίτερα εμφανής. Μπορεί σίγουρα 

να χαρακτηριστεί ως υποβοηθητικός και υποστηρικτικός, ίσως σε κάποιες δραστηριότητες λίγο περισσότερο 

κατευθυντικός. Ωστόσο υπήρχαν στιγμές στην υλοποίηση του έργου, όπου οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ευελιξία και 

έδωσαν μεγαλύτερη αυτονομία στη δράση των παιδιών, όπως στο περιστατικό της Λίμνης Κάρλας. Πολύ σημαντικό 

είναι ότι οι εκπαιδευτικοί  αφουγκράστηκαν το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών ‘αφέθηκαν’ στη δυναμική τους, 

αποδέχτηκαν τις προτάσεις των παιδιών και κατάφεραν να αξιοποιήσουν ένα τυχαίο δυσάρεστο γεγονός 

αναπροσδιορίζοντας τους στόχους του έργου και δημιουργώντας συνθήκες ουσιαστικής και βιωματικής μάθησης. 

Σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην ανταπόκριση των παιδιών, από την αξιολόγηση των γνώσεων που 

αποκόμισαν μαθητές/τριες από το έργο διαπιστώθηκε η επίτευξη των γνωστικών στόχων που τέθηκαν, η 

συνεισφορά του έργου στην συναισθηματική τους ανάπτυξη, και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Η 

ποικιλία και η πολυτροπικότητα των δραστηριοτήτων, ο τρόπος που ήταν σχεδιασμένες οι δραστηριότητες και η 

υλοποίησή τους κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Ένα ακόμη πολύ μεγάλο κίνητρο για την ανταπόκρισή 

τους ήταν η διαρκής αλληλεπίδραση κι επικοινωνία με τα άλλα παιδιά στα συνεργαζόμενα σχολεία, καθώς αυτό τα 

κρατούσε σε μια εγρήγορση, τους ξυπνούσε μια φυσική περιέργεια να ενημερώνονται γα τις δράσεις των άλλων 

σχολείων και τους δημιουργούσε ανυπομονησία για την εξέλιξη του έργου. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύνδεση του έργου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αποδείχθηκε καταλυτικός, 

καθώς αυτοί αποτελούσαν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο, την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. Οι 

εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να ξεπεράσουν δικές τους επαγγελματικές αναστολές και τόλμησαν να κάνουν διαφανείς 

του τοίχους των σχολικών τάξεων στην κοινωνία. Ακόμα δεν δίστασαν να βγουν με τους μικρούς μαθητές/τριες τους 

στο δρόμο και να διαμαρτυρηθούν μαζί τους διεκδικώντας ένα καθαρό περιβάλλον για όλους/ες. 

Συμπερασματικά, η αναστοχαστική διαδικασία που επιτελέσαμε οι εκπαιδευτικοί-ερευνήτριες μας οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να γυρίζουμε πίσω και να εξετάζουμε τον ρόλο και την ίδια τη 

δράση μας, την εμπειρία της διδακτικής πράξης, με την προοπτική της μελλοντικής δράσης, αποστασιοποιημένοι/ες 

από την άμεση εμπλοκή μας. Σε ατομικό επίπεδο ο αναστοχασμός μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε 
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να ξεπεράσουμε προσωπικά όρια και αναστολές στην επαγγελματική μας πρακτική. Καθώς επίσης, να αντιληφθούμε 

ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα εργαλεία, τεχνικές και μέθοδοι προσέγγισης της γνώσης από αυτές που είχαμε 

συνηθίσει να χρησιμοποιούμε ως τώρα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς έδωσε 

σε κάθε μία από εμάς μια ώθηση και μια ασφάλεια να τολμήσουμε, να πειραματιστούμε και να εφαρμόσουμε 

παιδαγωγικές πρακτικές με τις οποίες δεν είμασταν τόσο εξοικειωμένες. Τέλος, ο αναστοχασμός μας λειτούργησε 

υποστηρικτικά στο σχεδιασμό νέων προγραμμάτων, έργων, μελλοντικών δράσεων και δραστηριοτήτων. Η 

αναστοχαστική διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν μια πολύ θετική εμπειρία που είδαμε ότι εξελίσσει τον/την 

εκπαιδευτικό, σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο. Εξελίσσει και εμβαθύνει τις παιδαγωγικές πρακτικές, την 

κριτική σκέψη, το περιεχόμενο της μάθησης, τους μαθητές/τριες, τους/τις συναδέλφους, τη σχολική μονάδα, την 

τοπική κοινότητα.  

Το πλαίσιο του eTwinning έργου δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα 

αποτέλεσε την ευκαιρία ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να βγει από τα αδιέξοδά του και να λειτουργήσει ως μοχλός 

για τον αναπροσανατολισμό του σχολείου προς την κατεύθυνση ενός «ανοιχτού σχολείου», ενός αναστοχαστικού 

σχολείου. Ενός σχολείου, όπου η αναζήτηση και η παραγωγή της γνώσης δεν είναι απλή ανακατασκευή της 

υπάρχουσας γνώσης, αλλά μία διαδικασία διαρκούς αναζήτησης για μαθητές/τριες αλλά κι εκπαιδευτικούς.  
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 STEΑM & Ειδική αγωγή στα πλαίσια ευρωπαϊκών 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας , η εμφάνιση της Υπολογιστικής Επιστήμης  έχουν  επιφέρει πλήθος αλλαγών στον 

τομέα της εκπαίδευσης σε Διεθνές επίπεδο. Η Υπολογιστική Επιστήμη περιέχει έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης που 

ονομάζεται «υπολογιστικός τρόπος σκέψης» (computational thinking). Τα βασικά σημεία της υπολογιστικής 

επιστήμης κατά τον Ψυχάρη (2017)  σε σχέση  με τον σχεδιασμό, τη θεωρητική ανάλυση και τον πειραματισμό 

βασίζονται στο STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αλλά την ίδια χρονική στιγμή έχουν μια 

δυαδική σχέση με το STEM, αφού τροφοδοτούν επίσης τα γνωστικά αντικείμενα του STEM (Computer Science as a 

school subject. Seizing the opportunity Computing at School Working Group http://www.computingatschool.org.uk, 

March 2012). Οι ειδικοί των STEM μιλώντας για το μέλλον αποδίδουν μεγάλη αξία στη δημιουργική σκέψη. Η 

μετατροπή του STEM σε STEAM με την προσθήκη του A για την Αγγλική λέξη Arts (Τέχνη) μπορεί να βοηθήσει να 

μετατρέψουμε την τάξη σε ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης Ο εξατομικευμένος χαρακτήρας της μουσικής ως 

μορφωτικό αγαθό καθώς και η διπλή της λειτουργία ως θεραπευτικό και εκπαιδευτικό μέσο καθορίζουν τη 

σημαντικότητα της εφαρμογής της μουσικής εκπαίδευσης στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής (Καρτασίδου 2004: 83). 

Μεγάλος αριθμός έργων ασχολείται με την ανάπτυξη πολυεπιστημονικών μορφών μάθησης βασισμένων στα φυσικά 

φαινόμενα, όπου η Τέχνη ενσωματώνεται στην επίλυση προβλημάτων(π.χ. iMuSciCA, " Η μελωδία της Γης" κ.α.). 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η μέχρι τώρα αποτίμηση της συμμετοχής των μαθητών του Ειδικού γυμνασίου και 

Ειδικού Γελ Αθηνών σε ένα πρόγραμμα του ΙΕΛ με την ονομασία  iMuSciCA: Interactive Music Science Collaborative 

Activities,  διάρκειας 2 ετών. 
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Λέξεις κλειδιά : iMuSciCA, μουσική, ειδική αγωγή, STEAM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο όρος STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο που  χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις θετικές επιστήμες 

όπως Φυσική, Τεχνολογία / Πληροφορική Μηχανική και Μαθηματικά. Στις ΗΠΑ(2001) ο όρος STEM  αναφερόταν 

στον ολοκληρωμένο και ενοποιημένο σχεδιασμό της διδασκαλίας των επιμέρους τομέων του σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης. Έτσι ταυτόχρονα με την κατάργηση του καθηγητοκεντρικού μοντέλου διδασκαλίας και την 

αντικατάστασή του από εκείνο που δίνει έμφαση στην αποκαλυπτική μέθοδο της γνώσης, στις ερευνητικές και 

διαθεματικές εργασίες και δραστηριότητες κάνει τη εμφάνιση του το STEM. Το STEM  κατά την ενσωμάτωση του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα για τη σύνδεση της υπολογιστικής σκέψης με την 

επίλυση προβλημάτων. Κατά τον Wing, (2006) δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να μετατρέψουν 

σύνθετα προβλήματα σε ευκολότερη διαδικασία, ακολουθώντας βήμα-βήμα τα στάδια των φάσεων ενός διδακτικού 

σεναρίου.  

Ακολούθησε  μετατροπή του STEM σε STEAM με την προσθήκη του A για την Αγγλική λέξη Arts (Τέχνη).  Οι 

δραστηριότητες STEAM αποτελούν την τελευταία εξέλιξη της παιδαγωγικής Επιστήμης καθώς δίνουν τη δυνατότητα 

να εξερευνηθούν  πιο καινοτόμα αντικείμενα και εγγυώνται απίστευτη διασκέδαση μια και παρέχουν ευκαιρίες για 

να μετατραπεί η τάξη σε ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. Το πρωτοποριακό πλαίσιο εκπαίδευσης STEΑM 

(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) υποστηρίζει το συνδυασμό της Τεχνολογίας με την Τέχνη 

αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο ολόπλευρα τον εκπαιδευόμενο. 

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τους μαθητές  να απαντούν σε 

ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική 

και την τεχνολογία. Κατά τους μελετητές το επίπεδο κινήτρων στην εκμάθηση των επιστημών αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα των επιδόσεων των μαθητών στο σχολείο, στη διεθνή βιβλιογραφία τονίζεται ότι οι αντιλήψεις και τα 

κίνητρα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες καλών επιδόσεων (Zan & Martino, 2007; Akinsola & Olowojaiye, 2008; 

Deci & Ryan, 2002; Urdan & Turner, 2005). Κατά τους Hackett & Betz, 1989; Pajares & Graham, 1999; Pajares & 

Kranzler, 1995, η εμπιστοσύνη των μαθητών στις δικές τους ικανότητες μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις επιδόσεις 

τους. Η ενίσχυση λοιπόν του κινήτρου εκμάθησης των μαθηματικών και των θετικών επιστημών είναι σημαντική για 

τη γενικότερη βελτίωση της απόδοσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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H βασική  ιδέα της εισαγωγής του STEM  στην εκπαίδευση,  είναι  η εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών σε μια δια-

επιστημονική μεθοδολογία, η οποία, θα τους φέρει σε επαφή και θα τους εξοικειώσει με τη μεθοδολογία που 

ακολουθείται για την επίλυση προβλημάτων τα οποία θα αντιμετωπίσουν στην αγορά εργασίας και θα κληθούν, ως 

εργαζόμενοι, πλέον να προτείνουν καινοτόμες λύσεις. 

Ειδική Αγωγή-STEM  

Η μεθοδολογία STEM βοηθάει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη επιτελικών δεξιοτήτων (executive functions) σύμφωνα 

με τις τελευταίες έρευνες. Η ειδική αγωγή τόσο στο κομμάτι το εκπαιδευτικό όσο και στο θεραπευτικό κομμάτι, βάση 

ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί, μπορεί να κάνει χρήση των STEM καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία 

αλλά και  τις συνεδρίες ευχάριστες, άκρως δημιουργικές, συνδυάζοντας καινούρια ερεθίσματα με τους εκάστοτε  

στόχους. Βάση ερευνών έχει θετικά αποτελέσματα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για παράδειγμα 

στην λογοθεραπεία, εμπλουτίζει το λεξιλόγιο των παιδιών, ενισχύει την εννοιολογική σύνδεση και αυξάνει το μήκος 

των προτάσεων κατά τη διάρκεια αφήγησης ιστοριών. 

Οι εκπαιδευόμενοι καταφέρνουν να συνεισφέρουν στην επίλυση προβλημάτων αρχικά μικρής κλίμακας και 

σταδιακά μεγαλύτερης έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δείξει ότι τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μετά το πέρας είναι σε θέση, να μπορούν να καθορίσουν τις ερωτήσεις και τα προβλήματα, να εργαστούν για το 

σχεδιασμό έρευνας αλλά και για τη συλλογή και οργάνωση δεδομένων, και να συμβάλουν στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Επιπλέον ενισχύεται η αυτοδυναμία και αυτενέργεια (Self-reliant) τους, καλούνται μέσω των έργων 

να παίρνουν πρωτοβουλίες και να θέτουν εσωτερικά κίνητρα για να προσδιορίζουν  ένα πρόγραμμα, μέσα σε 

καθορισμένα χρονικά πλαίσια.  

Η ανάπτυξη της υπολογιστικής τεχνολογίας μέρος της οποίας είναι η υποστηρικτική τεχνολογία (assistive technology), 

με σκοπό το δυναμικό εμπλουτισμό των μέσων που χρησιμοποιούνται στην αγωγή των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

υπαγορεύεται, τόσο από τις τεράστιες δυνατότητες προσφοράς της νέας τεχνολογίας σε αυτόν τον τομέα όσο και 

από τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών. Κατά τον Παπά (1993),η υπολογιστική τεχνολογία 

συμβάλλει στη βελτίωση των δυνατοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε θέματα επικοινωνίας, 

εκπαίδευσης,  ψυχαγωγίας, και επαγγελματικής κατάρτισης. Η αξιοποίηση της δύναται να υποβοηθήσει το άτομο 

μέσω μιας σταδιακής συμμετοχής και ενεργοποίησής του, με απώτερο στόχο να ανταποκριθεί σε πιο σύνθετους 

κοινωνικούς ρόλους. Αυτό γίνεται, περικλείοντας τη φυσική, νοητική, αισθητηριακή ή αντιληπτική ανεπάρκεια του 

ατόμου λειτουργικά μέσα στη δυναμική του κοινωνικού συνόλου και όχι αποκλείοντάς την κάτι που θα είχε ως 
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αποτέλεσμα, τη σταδιακή περιθωριοποίησή του. Με τον τρόπο αυτό, το άτομο ωθείται σε μία διαδικασία ψυχικής 

και συναισθηματικής ομαλοποίησης αλλά και κοινωνικής και οικονομικής αποκατάστασης. Σε αυτήν τη διαδικασία 

συνεισφέρουν οι εφαρμογές από διάφορα τεχνικά μέσα και πρακτικές ειδικής επικοινωνίας (Αφεντάκη 1997), που 

δίδει η υπολογιστική τεχνολογία 

Η πίεση της επίδοσης που νιώθουν οι μαθητές όταν πρέπει να αποδώσουν σε υψηλό επίπεδο (ιδίως κατά τη 

συνεργασία τους με σχολεία με μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) αντιτίθεται στη λειτουργία της μνήμης 

εργασίας η οποία είναι απαραίτητη για την απόδοση. Η μνήμη εργασίας αφορά σε ένα βραχυπρόθεσμο σύστημα 

μνήμης που εμπλέκεται στον έλεγχο και τη ρύθμιση περιορισμένης ποσότητας πληροφοριών άμεσα σχετιζόμενων με 

ένα έργο που ανατίθεται στο άτομο. Σε περιπτώσεις άγχους διαταράσσεται η λειτουργία της μνήμης εργασίας για τη 

διατήρηση της εστίασης στο συγκεκριμένο έργο, και έτσι η επίδοση μπορεί να υπολείπεται. Η συνύπαρξη 

ψυχιατρικών συμπτωμάτων (κατάθλιψη κ.α.) περιορίζει ακόμα περισσότερο την απόδοση. Για τους λόγους αυτούς 

κρίνεται αναγκαία η διαμόρφωση δράσεων οι οποίες μέσω της ευχάριστης και ενδιαφέρουσας δομής τους θα 

εμπλέκουν τους μαθητές και θα τους ενεργοποιούν.    

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για σχεδιασμό έργων και των επιμέρους δράσεων τους είτε επρόκειτο για 

έργα όπου το πλήθος των συμμετεχόντων μαθητών είναι ΑΜΕΕΑ είτε είναι έργα στα οποία εμπλέκονταν μαθητές με 

και χωρίς ειδικές ανάγκες, αξιοποιούνται η δομή και η μεθοδολογία που ακολουθείται στην ειδική αγωγή κατά των 

σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, δηλαδή χρησιμοποιείται η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η μοντελοποίηση, η καθοδηγούμενη εξάσκηση και η ανεξάρτητη μάθηση. 

Η Μουσική και Ειδική Αγωγή  

Από την αρχαιότητα ως σήμερα η μουσική καθιστά αναγκαία την εφαρμογή της στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

μουσική ως δώρο των Μουσών προϋποθέτει την ενότητα όλων των τομέων της καλλιτεχνικής δραστηριότητας 

(Haerter 1992). Πιο συγκεκριμένα η μουσική αποτελούσε την τέχνη στην οποία ο λόγος, ο ήχος και η κίνηση 

συνυπήρχαν, αποτελούσαν ένα κοινό οργανικό υλικό, το οποίο βρήκε φυσικά την απόλυτη έκφρασή του στο αρχαίο 

ελληνικό δράμα. 

Η μουσική είναι ενταγμένη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά 

και της Ειδικής Παιδαγωγικής ως ενότητα του τομέα της Αισθητικής Αγωγής. 
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Η ιδιομορφία της μουσικής ως μορφωτικό αγαθό στην Ειδική Παιδαγωγική προσδιορίζεται από τον Moog 

(Καρτασίδου 2004: 80) ως εξής: 

• Η μουσική υπάρχει ως περιεχόμενο της μουσικής εμπειρίας. Μια παρέμβαση μέσω βιωματικής 

μουσικής εμπειρίας, μπορεί να επηρεάσει θετικά την ικανότητα της σκέψης. 

• Στη μουσική ο ήχος έχει τη δική του δυναμικότητα αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το μορφωτικό 

περιεχόμενο της μουσικής, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση αισθητηριακών αδυναμιών και 

γλωσσικών διαταραχών.  

• Ο μουσικός ήχος μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα και να ενισχύσει την αισθητική 

πλευρά του ανθρώπου, ενώ συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα μέσω του μουσικού δρώμενου να 

γεννηθούν μουσικές εμπειρίες. 

• Η μουσική δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση της με το λόγο και τον ήχο, αλλά και με κάθε κινητική δομή 

και χρονική – τοπική υπόσταση της μουσικής.  

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η αναγνώριση της λειτουργίας της μουσικής ως μορφωτικό αγαθό καθιστά αναγκαία την 

παρουσία της στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής. Ο στόχος του μαθήματος της μουσικής σε παιδιά και νέους με 

ειδικές ανάγκες είναι η ανάπτυξη, η παρέμβαση και η διαφοροποίηση των μουσικών ικανοτήτων τους και η παροχή 

της δυνατότητας για συμμετοχή στη μουσική κουλτούρα. Για αυτό στο μάθημα της μουσικής ο μαθητής δεν πρέπει 

να αντιμετωπίζεται με γνώμονα την αναπηρία του, καθώς σημαντικότερο είναι ο τρόπος δράσης και συμπεριφοράς 

που διαλέγει ο μαθητής προκειμένου να κάνει αισθητή την παρουσία του στο μουσικό γεγονός μέσα στα πλαίσια 

των δυνατοτήτων του. Συμπερασματικά οι διαστάσεις της μουσικής εκπαίδευσης που καθορίζουν τη σημαντικότητα 

της εφαρμογής της στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής (Καρτασίδου 2004: 83) είναι: 

• Ο εξατομικευμένος χαρακτήρας της μουσικής ως μορφωτικό αγαθό. 

• Η αρχή της ολότητας όσον αφορά τη μουσική εκπαίδευση ( μουσική, ήχος και κίνηση). 

• Η αρχή της ολότητας της ανθρώπινης υπόστασης (το άτομο ως ενότητα ψυχής, σώματος, πνεύματος). 

• Η διπλή λειτουργία της μουσικής ως θεραπευτικό και εκπαιδευτικό μέσο. 

Λίγα λόγια για το έργο iMuSciCA 

Το iMuSciCA (Interactive Music Science Collaborative Activities -“Διαδραστικές συνεργατικές δράσεις με αντικείμενο 

τη Μουσική και την Επιστήμη”) είναι ένα έργο στα πλαίσια του H2020-ICT-2016-1 διάρκειας 2 ετών (1/1/2017 – 
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30/6/2019) που αποσκοπεί στην υποστήριξη της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων (Φυσικής, Γεωμετρίας, 

Μαθηματικών και Τεχνολογίας) από τους τομείς των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 

Μαθηματικών μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες μουσικής με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

δημιουργικότητας και μαθησιακής εμβάθυνσης από μαθητές (ηλικίας 12-16 ετών) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το iMuSciCA εισάγει νέες μεθοδολογίες μάθησης σε συνδυασμό με καινοτόμες 

τεχνολογίες για την υποστήριξη ενός ενεργού, συνεργατικού, εξατομικευμένου και ελκυστικού τρόπου μάθησης. 

Μέσω λοιπόν του iMuSciCA, στόχος είναι, να ενισχυθεί διαθεματικά η διδασκαλία και η μάθηση των Μαθηματικών 

και της Φυσικής μέσω της μουσικής, να βοηθηθούν  οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων. Οι τεχνολογίες παρέχουν στους μαθητές και καθηγητές τρόπους για συνεργασία, συνδημιουργία και 

συλλογικό τρόπο κατάκτησης της γνώσης. Το iMuSiCA περιλαμβάνει ένα σύνολο από καινοτόμα εργαλεία και 

υπηρεσίες λογισμικού που ενσωματώνονται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπως: (α) ένα διαδραστικό 3D 

περιβάλλον για τη σχεδίαση εικονικών μουσικών οργάνων, (β) προηγμένες τεχνολογίες για την υπολογιστική 

παραγωγή και ανάλυση μουσικής, (γ) πολυτροπική διάδραση με χρήση χειρονομιών και ψηφιακού στυλό για την 

εκτέλεση και τη συνδημιουργία μουσικής, (δ) 3Δ εκτύπωση για την φυσική αποτύπωση του εικονικού μουσικού 

οργάνου. Η πλατφόρμα ενσωματώνει ένα σύνολο διεπιστημονικών εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων στο 

διερευνητικό τρόπο μάθησης με την επίλυση προβλημάτων στους τομείς των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της 

Μηχανικής και των Μαθηματικών σε συνδυασμό με την Μουσική (STEAM). Η πλατφόρμα iMuSciCA αξιολογήθηκε  

πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες μάθησης από μαθητές και καθηγητές σχολείων από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες 

(Βέλγιο, Ελλάδα και Γαλλία). Το έργο υλοποιείται με στενή συνεργασία από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και τη 

βιομηχανία που διαθέτουν τεχνογνωσία στις καινοτόμες τεχνολογίες και στην STEAM παιδαγωγική προσέγγιση. Το 

MuSciCA αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση για τη χρήση της μουσικής στην προώθηση της δημιουργικότητας 

και της βαθύτερης μάθησης, θέτοντας έτσι τη βάση για την υιοθέτηση της STEAM παιδαγωγικής προσέγγισης σε 

Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εταίροι του προγράμματος είναι 

Cabrilog (Γαλλία),  IRCAM (Γαλλία), Leopoly (Ουγγαρία), UC Limburg (Βέλγιο), University of Fribourg (Ελβετία), Wiris 

(Ισπανία), Ελληνογερμανική Αγωγή (Ελλάδα) 

(http://www.ilsp.gr/el/infoprojects/meta?view=project&task=show&id=220) 

Τρόπος υλοποίησης του iMuSciCA 

Το iMuSciCA χρησιμοποιεί ένα σύνολο εργαλείων λογισμικού εκμεταλλευόμενο τρέχουσες πρωτοποριακές 

δυνατότητες τεχνολογιών προσβάσιμες από την διαδικτυακή του πλατφόρμα. Έτσι χαρακτηριστικά των παραπάνω 

τεχνολογιών είναι τα ακόλουθα: 
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• Τρισδιάστατο περιβάλλον δημιουργίας εικονικών μουσικών οργάνων (virtual musical instruments) που 

υποστηρίζει προχωρημένες λειτουργίες δημιουργίας καιεπεξεργασίας ήχων. Το περιβάλλον αυτό θα 

διέπεται από τις αρχές της Φυσικής και των Μαθηματικών. 

• Το περιβάλλον υποστηρίζει χειρονομική αλληλεπίδραση ερμηνείας εικονικών μουσικών οργάνων 

(αναγνώριση κινήσεων χεριών) καθώς και γραφιδική διάδραση(αναγνώριση ανθρώπινης γραφής). 

• Η πλατφόρμα προσφέρεται για την ανάπτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαθεματικών σεναρίων 

βασισμένων στο μοντέλο STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics combined with 

Arts) ενσωματώνοντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. 

Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί μια βασική δεξιότητα στη σημερινή αγορά εργασίας και αναμένεται να συνεχίσει 

να είναι όλο και περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Η επίλυση προβλημάτων είναι μια επίκτητη ικανότητα η οποία 

αναπτύσσεται μέσα από την εκπαίδευση STEM (Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά). Μελέτες έχουν 

δείξει ότι δεν αρκεί για να προετοιμάσει τους μαθητές για τον κόσμο του αύριο, έτσι ειδικοί υποστηρίζουν ότι, για να 

βρεθούν νέοι τρόποι επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων, η επίλυση προβλημάτων πρέπει να βασίζεται σε μια 

στοιχειώδη και αναπόσπαστη ικανότητα: τη δημιουργικότητα.  Από την άλλη η δημιουργική επίλυση προβλημάτων 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από το STEAM (Φυσική, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και πίσω από 

το έργο iMuSciCA. Έτσι το μέλλον των μαθητών του σήμερα που είναι αποφασιστικής σημασίας για όλους. 

 Η Εκπαίδευση STEAM με iMuSciCA δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν τη STEAM παιδαγωγική 

προσέγγιση του iMuSciCA, η οποία βασίζεται στο ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας και υποστηρίζει την ενεργή, τη 

συμμετοχική και τη συνεργατική μάθηση, παράλληλα με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων 

βαθιάς μάθησης (deeper learning competencies). Το iMuSciCA προσφέρει μια εκπαιδευτική προσέγγιση 

διεπιστημονικά καινοτόμα, στοχεύοντας να βοηθήσει τους μαθητές να επιλύσουν δημιουργικά τα πραγματικά 

προβλήματα, με τις βασικές ικανότητες του κόσμου του αύριο. Πρόκειται για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

και τη βελτίωση της μάθησης στην επιστήμη, την τεχνολογία, τις τέχνες και τα μαθηματικά μέσω της μουσικής. 

Κάνοντας χρήση αναπτυγμένων σεναρίων Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μουσικής οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα του έργου στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των αντικειμένων τους με τη 

χρήση συναρπαστικών δραστηριοτήτων καθοδηγούν τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης. 
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Στοχοθεσία του έργου iMuSciCA  

Στην πιλοτική εφαρμογή του έργου οι μαθητές της β και της γ γυμνασίου αντίστοιχα μελέτησαν 1 ενότητα από 2 

διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα το θεώρημα του Θαλή στα μαθηματικά/ γεωμετρία, και την έννοια του 

αλγορίθμων στην Πληροφορική. Επιπλέον όλοι οι μαθητές του ειδικού γυμνασίου Αθηνών ανεξάρτητα εάν 

συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή εξοικειώθηκαν με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου και το 

χρησιμοποίησαν στα πλαίσια του μαθήματος της μουσικής και τις κατανόησης βασικών εννοιών της Φυσικής 

(συχνότητες κτλ) κάνοντας χρήση ενός σεναρίου που αφορούσε τη διερεύνηση του μονόχορδου. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές, παίζοντας με την πλατφόρμα πειραματίζονται και μελετάν μέσα από εικονικό περιβάλλον 

μουσική και ήχους. Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της μουσικής, χρησιμοποίησαν  την πλατφόρμα για να 

συνθέσουν μοτίβα (σύνολα μουσικών φθόγγων) δημιουργώντας σύντομα ρυθμικά σχεδιάσματα. Αλλάζοντας την τάση, 

οι μαθητές πειραματίζονται με νέα τρισδιάστατα μοντέλα, επιτυγχάνοντας τις ίδιες συχνότητες που χρησιμοποίησαν για 

την παραγωγή των παραπάνω μουσικών «δημιουργιών». Για πολλούς από αυτούς αυτό αποτέλεσε μια μοναδική πρώτη 

εμπειρία διάδρασης με ένα μουσικό όργανο.  

Έτσι λοιπόν στους στόχους του έργου είναι η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας και η ανάπτυξη υψηλού 

επιπέδου ικανότητες (επίλυση προβλήματος, κριτική σκέψη, αλγοριθμική προσέγγιση, μεταγνωστική ικανότητα). Να 

έρθουν σε επαφή με τη μουσική και τα μουσικά όργανα (να δημιουργήσουν τα δικά τους μουσικά όργανα) και να 

«συνθέσουν τη δική τους μουσική». Επιπλέον να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για εμπλοκή και μάθηση και να 

ενισχυθεί η φαντασία τους, επιλέγοντας δραστηριότητες πιο κοντά στην καθημερινότητα αλλά και ενδιαφέροντα τους, 

(μουσική και εφηβεία είναι συνυφασμένα). 

Μεθοδολογία του έργου και περιγραφή 

Στο έργο συμμετείχαν στην πιλοτική φάση μαθητές της Α και Β και Γ γυμνασίου από το Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών , Οι 

μαθητές που φοιτούν εκεί αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο κινητικές αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα  6 μαθητές της Γ 

γυμνασίου 2 παιδιά της Β γυμνασίου και τα 5 της Α γυμνασίου έκαναν χρήση του σεναρίου της πληροφορικής και το 

μονόχορδο. Οι μαθητές της Β και της Γ τάξης «έτρεξαν» επιπλέον  και το σενάριο της γεωμετρίας. Στην Α γυμνασίου 

οι μαθητές διδάχθηκαν την έννοια των αλγορίθμων στο μάθημα της πληροφορικής, ήταν 2 τμήματα και η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν η ακόλουθη: οι μαθητές του 1ου τμήματος διδάχτηκαν την ύλη κάνοντας χρήση 

του εκπαιδευτικού σεναρίου που χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα του imuscica  και οι μαθητές του 2ου τμήματος οι 

οποίοι διδάχθηκαν την ίδια ύλη αλλά με άλλο εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο δεν έκανε χρήση της πλατφόρμας του 

Imuscica. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε σε δυο φάσεις (Α και Β) μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2019 και διήρκησε 
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περίπου 3,5 μήνες το διάστημα αυτό “τρέχει” και δοκιμάζεται πιλοτικά σε άλλα σχολεία της Αθήνας καθώς και σε 

σχολεία του Βελγίου και της Γαλλίας. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: κατά την Α Φάση  

• Συμπλήρωση τριών ερωτηματολογίων μαθητών πριν τα μαθήματα (ένα για το μάθημα Επιστημών, ένα 

ερωτηματολόγιο κινήτρων και ένα γνωσιακού χαρακτήρα το οποίο  ήταν ένα μικρό ερωτηματολόγιο 

πολλαπλών απαντήσεων προσαρμοσμένο στο αντικείμενο του μαθήματος.  

• Μεσολάβηση 2 (δυο)  τουλάχιστον μαθημάτων ΧΩΡΙΣ iMuSciCA 

• Συμπλήρωση των ίδιων παραπάνω ερωτηματολογίων μαθητών μετά τα μαθήματα 

 Κατά τη Β Φάση: 

• Επανάληψη συμπλήρωσης όλων των ιδίων παραπάνω ερωτηματολογίων μαθητών (της Α 

φάσης)  πριν τα μαθήματα 

• Μεσολάβηση 2 (δυο)  Δυο τουλάχιστον μαθήματα ΜΕ iMuSciCA 

• Συμπλήρωση των ίδιων παραπάνω ερωτηματολογίων μαθητών μετά τα μαθήματα 

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.  

Πριν ξεκινήσει η εξοικείωση των μαθητών με την πλατφόρμα και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών όπου οι συμμετέχοντες μαθητές συμμετέχοντας στο πρόγραμμα με τίτλο «Φυσικές 

Επιστήμες και Μουσική» μέσα από βιωματικές δράσεις, διάρκειας περίπου 2 ωρών, στις οποίες συμμετείχαν 

κατανόησαν καλύτερα φυσικά φαινόμενα. Τα ερωτηματολόγια ήταν υλοποιημένα σε google forms και ήταν 

προσβάσιμα από όλους τους συμμετέχοντες. Το 3ο βήμα της Α Φάσης και 1ο βήμα της Β Φάσης θα μπορούσαν να 

συγχωνευθούν σε ένα, αν το διάστημα ανάμεσα στις φάσεις είναι πολύ μικρό (αν για παράδειγμα γίνουν την ίδια 

εβδομάδα), αυτό για την περίπτωση του Ειδικού γυμνασίου δεν έγινε. Τα ερωτηματολόγια υπήρχαν διαθέσιμα και σε 

εκτυπώσιμη μορφή για την περίπτωση των μαθητών οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης τους είτε δεν 

ήταν σε θέση να το συμπληρώσουν ηλεκτρονικά είτε ήταν πολύ κουραστικό για αυτούς και απαιτούνταν πολύ 

μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Λίγα λόγια για τα σενάρια  
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Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: Διερευνώντας το μονόχορδο 
Οι μαθητές διερεύνησαν και επαλήθευσαν τους νόμους του Mersenne αναφορικά με την εξάρτηση της συχνότητας 

του ήχου που παράγεται από ένα ψηφιακό μονόχορδο από διάφορες φυσικές του παραμέτρους. οι διδακτικοί στόχοι 

του σεναρίου ήταν : Οι μαθητές να εισαχθούν στην επιστήμη πίσω από τον ήχο ενός μονόχορδου, να μάθουν  τη 

σχέση ανάμεσα στη συχνότητα, την τάση της χορδής και του μήκους ενός μονόχορδου. Οι μαθητές μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν τον πάγκο εργασίας του iMuSciCA για να δημιουργήσουν ένα απλό μονόχορδο το οποίο θα έχει ως 

θεμελιώδη νότα τη «Λα». Μέσα από το σενάριο καλούνται να επιλέξουν τις παραμέτρους ενδιαφέροντος (μήκος 

χορδής, τάση, πυκνότητα) ώστε να δημιουργήσουν ένα μονόχορδο που παίζει την εν λόγω νότα. Διάρκεια διδακτικού 

σεναρίου 7 ώρες.  

Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: «Ας ακούσουμε το θεώρημα του Θαλή» 
Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου είναι: Οι μαθητές να διδαχθούν τη σχέση της Κατατομή του Κανόνα με τη 

συχνότητα, την τάση και το μήκος χορδής ενός μονόχορδου. Να πειραματιστούν στις ομοιότητες ανάμεσα στις 

Πυθαγόρειες αναλογίες και την τάση ενός υλικού (στερεού) ηχογόνου σώματος ενός οργάνου. Οι μαθητές κάνουν 

χρήση του iMuSciCA για να χωρίσουν ένα ευθύγραμμο τμήμα σε ίσα μέρη. Στη συνέχεια μέσα σε ένα περιβάλλον 

τρισδιάστατης σχεδίασης το μετατρέπουν σε χορδή και διατηρώντας την τάση (και την ακτίνα σε περίπτωση 

εγχόρδων) σε σταθερή τιμή, ακούν τα διαφορετικά αντίστοιχα μήκη. Ακολούθως επιλέγουν έναν αριθμό χορδών για 

να σχηματίσουν τη δική τους «κλίμακα» σε ένα πολύχορδο (δίχορδο, τρίχορδο, τετράχορδο, κλπ). Με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού της  μουσικής, χρησιμοποιούν αυτήν την κλίμακα για να συνθέσουν μοτίβα (σύνολα μουσικών 

φθόγγων) δημιουργώντας σύντομα ρυθμικά σχεδιάσματα. Οι μαθητές πειραματίζονται με νέα τρισδιάστατα μοντέλα, 

αλλάζοντας την τάση,  επιτυγχάνοντας τις ίδιες συχνότητες που χρησιμοποίησαν για τις παραπάνω κλίμακες. Τέλος 

συγκρίνουν τα επιστημονικά τους αποτελέσματα χρησιμοποιώντας έναν πίνακα και ερμηνεύουν την ίδια σύνθεση με 

τα νέα τους μοντέλα. Η διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι 10 (δέκα) ώρες,  προϋπόθεση του σεναρίου ήταν οι 

μαθητές να εργάζονται σε δικό τους υπολογιστή, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα iMuSciCA. 

Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: «έννοια Αλγορίθμου και η έννοια της επανάληψης (loop)» 
Οι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου είναι: Οι μαθητές κατανοούν την έννοια του αλγόριθμου κάνοντας διασύνδεση με 

παραδείγματα από την κανονική ζωή και μαθαίνουν την έννοια της επανάληψης, εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν 

επαναληπτικές δομές όχι μόνο σε κομμάτια προγραμμάτων να τα απομονώνουν και να τα αναπαραγάγουν κάνοντας 

την αρχή από τη μουσική. Επιπλέον να αναγνωρίζουν τη σωστή μορφή επανάληψης που θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν. Το 1ο κομμάτι της έννοιας του αλγορίθμου αφορούσε όλους τους μαθητές του γυμνασίου, το 2ο 

κομμάτι τη Β γυμνασίου και τη Γ. Το συγκεκριμένο σενάριο είχε εκτιμώμενη διάρκεια 6 διδακτικές ώρες. 
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Σκοποί, ερευνητικά ερωτήματα και μεθοδολογία  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε μη κατηγορική προσέγγιση- μαθητές με ποικίλες 

ιδιαιτερότητες και κατ’ επέκταση με πολλές και διαφορετικές ανάγκες μελετήθηκαν από κοινού (Rowitz, 1988). Όλοι 

οι μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου Αθηνών (40 μαθητές) διδάχθηκαν το σενάριο με τίτλο Διερευνώντας το 

μονόχορδο. Συμμετείχαν δύο (2) εκπαιδευτικοί (1 καθηγήτρια πληροφορικής και 1 καθηγήτρια μουσικής). Κατά την 

εξέλιξη του έργου υπήρξε συμμετοχική παρατήρηση από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και διατήρηση 

ημερολογίου. Η δράση λάμβανε χώρα μια (1) με δύο (2) φορές την εβδομάδα ανάλογα με τις αργίες ή/και τις 

επιπλέον δράσεις του σχολείου. Για την υλοποίηση του έργου και την εφαρμογή των διδακτικών παρεμβάσεων 

επιλέχθηκε το μεθοδολογικό μοντέλο που κάνει χρήση των πέντε (5) βημάτων της Διερευνητικής μάθησης (Inquiry 

Based Science Education (IBSE)) Engage, Imagine, Create, Analyse, Communicate, and Reflect. Οι συγκεκριμένες 

φάσεις του IBSE έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιοχές 

(Pedaste et al., 2015). Έτσι στο  iMuSciCA οι φάσεις του inquiry learning εφαρμόζονται σε διαφορετικά πεδιά του 

STEAM με έναν όμως τρόπο που συνδέεται (Katsouros , Gkiokas, Sotiriou  Stergiopoulos et 2018).  

Οι μαθητές κάνοντας χρήσης των εργαλείων που τους παρείχε η πλατφόρμα εργάστηκαν από κοινού για την 

επίτευξη των στόχων όπως αυτοί τέθηκαν. Επιπλέον στο τέλος του έτους και πέραν της πιλοτικής δράσης παρήγαγαν 

ένα μικρό μουσικό κομμάτι, το οποίο χρησιμοποίησαν για να ντύσουν το τελικό προϊόν ενός etwinning 

προγράμματος που συμμετείχε το σχολείο. 

Η διαδικασία αυτή, εκτός του παιγνιώδους χαρακτήρα που έδωσε στη δράση λειτούργησε θετικά για τους 

συμμετέχοντες μαθητές. Ιδιαίτερη ήταν η σημασία του για τους μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου Αθηνών, οι οποίοι 

αισθάνθηκαν ότι μπορούσαν να αλληλοεπιδράσουν με μουσικά όργανα σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση να 

«παίξουν» τη δική τους μουσική καθώς και να δημιουργήσουν το δικό τους μουσικό όργανο από το οποίο παραγόταν 

μουσική. Αυτό για έναν αριθμό μαθητών ήταν μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία. Άλλωστε η μουσική σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες συμβάλει στην ανάπτυξη τους, στην παρέμβαση και τη διαφοροποίηση των μουσικών ικανοτήτων 

τους και όχι μόνο. Από την παρατήρηση και το ημερολόγιο καταγραφής των δράσεων των εκπαιδευτικών προέκυψε 

ότι οι μαθητές οι οποίοι δεν έχουν λόγο (5 μαθητές γυμνασίου) παρουσίασαν μια μεγαλύτερη και εντονότερη 

διάθεση για ενασχόληση με το συγκεκριμένο εργαλείο και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Αντίστοιχα ενθουσιασμό 

παρουσίασαν και μαθητές με αυτιστικά στοιχεία και σύνδρομο Down. Παρατηρήθηκε, επίσης ότι, μια μαθήτρια της Α 

γυμνασίου η οποία αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα συμπεριφοράς αδυναμία συνεργασίας αλλά και αδυναμία 

παραμονής στην τάξη κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου αριθμού των διδακτικών ωρών συμπεριλαμβανόμενης και 

της πληροφορικής, την περίοδο χρήσης της πλατφόρμας αλλά και της πιλοτικής εφαρμογής έδειξε μια πιο θετική 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

706 

στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους συμμαθητές της, έδειξε θετική στάση στο διδακτικό 

αντικείμενο της πληροφορικής, συμμετείχε ευχάριστα στο μάθημα και κατάφερε να συνεργαστεί στο βαθμό που το 

απαιτούσε το σενάριο με τους συμμαθητές της.  

Μετά το πέρας των δράσεων οι μαθητές, μέσα από τη συμμετοχή τους ήρθαν σε επαφή με τις φυσικές, τεχνικές και 

μαθηματικές αρχές, που αποτυπώνονται στη μουσική θεωρία και τα μουσικά όργανα, ακολούθησαν μια 

διεπιστημονική προσέγγιση, προκειμένου να αντιληφθούν πώς οι πολιτισμικές και ιστορικές συνθήκες αποτελούν 

συγκριτικό παράγοντα των διανοητικών και τεχνικών επινοήσεων. Μέρος της γνώσης κατακτήθηκε μέσω των 

βιωματικών δράσεων. 

Αναφορικά με το γνωστικό κομμάτι της αξιολόγησης της δράσης μπορεί να αναφερθεί ότι οι μαθητές που έκαναν 

χρήση του σεναρίου στο iMuSciCA κατανόησαν καλύτερα την έννοια του αλγορίθμου σε σχέση με τους μαθητές που 

διδάχθηκαν την ίδια ενότητα και τα ίδια παραδείγματα αλλά χωρίς τη χρήση της μουσικής και της πλατφόρμας. Οι 

μαθητές φάνηκε να κατανοούν καλύτερα την έννοια της επανάληψης (loop) μέσα από την επίλυση σχετικών 

προβλημάτων μετά το πέρας της δράσης. Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα για τη γεωμετρία αλλά και τη φυσική.  

Η αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα έργα αυτά. πραγματοποιήθηκε πέραν των 

ερωτηματολογίων που διαμοιράστηκαν κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής και από τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στη δράση τόσο διερευνώντας ποιοτικά δεδομένα (π.χ. ενδιαφέρον για τη δράση, συμμετοχή), όσο και 

ποσοτικά (χρόνος που ασχολήθηκε στη δράση). Οι μαθητές έδειξαν να απολαμβάνουν τη δράση στο σύνολο της στο 

μεγαλύτερο βαθμό τους και στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της δράσης από τους εκπαιδευτικούς τη 

χαρακτήρισαν πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα, «δεν έμοιαζε με μάθημα». 

Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 

Η  χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, τόσο ως εργαλείο για την διδασκαλία εκπαιδευτικών αντικειμένων όσο και 

ως εργαλείο που συμβάλει στη βελτίωση της έκφρασης και της συνεργασίας, της ανάδειξης των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των παιδιών, της ανάπτυξης υπευθυνότητας μέσα από τη συλλογική εργασία, την έρευνα και την κριτική 

σκέψη κρίνεται με τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν από τη συνολική της χρήση ως ιδιαίτερα θετικά και 

ενθαρρυντικά, δημιουργώντας ιδέες για περαιτέρω σκέψεις και επεκτάσεις της. Η χρήση προσεκτικά σχεδιασμένων 

δραστηριοτήτων που αφορούσαν το σύνολο των εμπλεκομένων σχολείων και που διέθεταν συγκεκριμένη δομή και 

παρέχουν κλιμακούμενης δυσκολίας δράσεις για μαθητές καθοδηγώντας τους με αυτόν τον τρόπο στην λύση του 

προβλήματος και κατ’ επέκταση στην κατασκευή της γνώσης βοήθησε σε έναν πιο βιωματικό τρόπο κατάκτηση της 
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γνώσης αυτό προέκυψε και μέσα από τα ηλεκτρονικά τεστ/ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν οι μαθητές μετά το 

πέρας κάποιων δραστηριοτήτων. 

Αξιολογώντας τα τεστ αξιολόγησης που διαμοιράστηκαν και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά από τους μαθητές σε 

διάφορα στάδια της δράσης, προέκυψε ότι υπήρξε κατανόηση των εννοιών που διαπραγματεύτηκαν τα σενάρια. Και 

η χρήση τέτοιων σεναρίων που εμπλέκουν τις τέχνες και τις φυσικές επιστήμες φάνηκε να βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση δύσκολων εννοιών από τους μαθητές αλλά και στην κατάκτηση στης βαθύτερης γνώσης. 

Η πιλοτική φάση του έργου ολοκληρώθηκε  αλλά όπως προαναφέρθηκε στο ειδικό γυμνάσιο Αθηνών 

χρησιμοποιήθηκε και πέραν τον σεναρίων της πιλοτικής εφαρμογής δίνοντας δυνατότητες έκφρασης σε μαθητές που 

αντιμετώπιζαν προβλήματα λόγου αλλά και άλλα προβλήματα. Κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών η 

πλατφόρμα προσφέρει πολλές δυνατότητες πέρα από την επίτευξη μαθησιακών στόχων και δυνατότητες για 

βελτίωση της κατάστασης των συμμετεχόντων μαθητών (λόγο, συμπεριφοράς, συνεργασίας κ.α.) αυτό βέβαια 

προϋποθέτει πιθανόν μια επιπλέον αξιολόγηση των μαθητών με τη βοήθεια του ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού(πριν κατά τη διάρκεια και μετά των εκπαιδευτικών σεναρίων). Αυτή είναι μια πρόταση για περαιτέρω 

έρευνα και αξιολόγηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. 

Επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν ότι καταρρίπτοντας τα «στεγανά μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων» μέσω 

της ανάπτυξης πολυεπιστημονικών μορφών μάθησης βασισμένων στα φυσικά φαινόμενα με την ενσωμάτωσης της 

Τέχνη στην επίλυση προβλημάτων προστίθεται μια δημιουργική και ανθρώπινη διάσταση που μπορεί να εμφυσήσει 

πνοή στη μάθηση (Dragovic, Burnard et (2017)) 
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Award-eTwinning project: “In Sight In Mind”- 1st European 
Prize, Age Category 16-19 

Εισηγήτρια: Γκιοτλή Αθανασία1 , ΠΕ06, Μ.Α. 
1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – 2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) 

gkiotli@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το συνεργατικό πρόγραμμα In Sight In Mind, https://twinspace.etwinning.net/45476/home αποτελεί μια Ευρωπαϊκή  

δράση eTwinning, που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Το έργο είχε διάρκεια σχεδόν ένα σχολικό έτος. 

Οι δραστηριότητες έγιναν μέσω εθνικών και ανάμεικτων διεθνών (ευρωπαϊκών) ομάδων. Ωστόσο, οι μαθητές 

εργάστηκαν εξίσου ανεξάρτητα και αυτόνομα μέσα στο έργο. Οι καθηγητές έδρασαν ως μέντορες, σύμβουλοι των 

μαθητών, αυτών των ομάδων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το In Sight In Mind υπήρξε ένα 

etwinning έργο «που παίχτηκε» σε δυο πράξεις (Two Acts) καθώς σχεδιάστηκε σαν αναπαράσταση θεατρικού έργου. 

Κατά την διάρκεια της πρώτης, δουλέψαμε σε θέματα που διαχωρίζουν τους ανθρώπους όπως η ριζοσπαστικοποίηση 

και η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Στην δεύτερη πράξη, εργαστήκαμε πάνω σε κοινές αξίες που συνδέουν τους 

ανθρώπους, ειδικά τους νέους, όπως η ανεκτικότητα, ο σεβασμός, η κοινωνική ενσωμάτωση και η μη-διάκριση μέσα 

από το πρίσμα της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Γενικότερος σκοπός του έργου υπήρξε να εμβαθύνουν οι 

μαθητές στην σπουδαιότητα της κοινωνικής ένταξης όλων των ανθρώπων στις ποικιλόμορφες και διαφορετικές 

κοινωνίες της σημερινής εποχής με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές Ευρωπαϊκές μας αξίες ώστε να ενδυναμωθεί ο 

ρόλος και η θέση τους μέσα στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες για ένα κοινό μέλλον στο Ευρωπαϊκό μας σπίτι. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν να αποδέχονται τους άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από το πολιτιστικό, γλωσσικό, 

θρησκευτικό και εθνικό τους υπόβαθρο. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Radicalization, Labeling, Tolerance, Intercultural Understanding, Cultural Heritage 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καθώς το έργο σχεδιάστηκε με σκοπό να δημιουργηθούν διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες, οι εταίροι του 

έργου συνεργάστηκαν σε όλα τα στάδια του. Στην αρχή του έργου, δημιουργήθηκαν 12 ανάμεικτες διεθνείς ομάδες 

για να βελτιώσουν την συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές στις οποίες ανατέθηκαν διάφορες δραστηριότητες από 

κοινού. 
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Σχήμα 1: Δημιουργία μεικτών διεθνών ομάδων υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ως μέντορες 

Ωστόσο, κάθε σχολείο δούλεψε και ατομικά πάνω σε ένα μέρος/κομμάτι κάποιας κοινής δραστηριότητας με κοινό 

τελικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν:  διάφορα e-books με εκθέσεις των μαθητών, ένα κοινό 

video clip – τραγούδι για την κατηγοριοποίηση, ποιήματα για την ένταξη/ενσωμάτωση όλων των ανθρώπων σε μια 

κοινωνία, καθηλωτικές ιστορίες για την ριζοσπαστικοποίηση, την κατηγοριοποίηση, την πολιτιστική κληρονομιά, μια 

εικονική έκθεση των αξιοθέατων της Ευρώπης, ένα κοινό βιβλίο με τον τίτλο «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», Twinner 

Talks όπου ανατέθηκε στους μαθητές να μιλήσουν για διάφορα θέματα σε σχέση με το έργο και ένα περιοδικό e-

magazine σαν το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας μας μέσα από το έργο. 

Ονόματα Συνεργαζόμενων Σχολείων 

• IISS "E. Fermi" , Italy  

• Zile Fen Lisesi, Turkey  

• 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Greece  

• Hovseter skole, Norway  

• Liceul Teoretic "Ioan Slavici", Romania 

• Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Poland 

Σύνολο 192 μαθητές/ μαθήτριες και 11 εκπαιδευτικοί από 6 χώρες (ολοκλήρωσαν το έργο οι 5). 

www.etwinning.net

MIXED INTERNATIONAL TEAMS

4/11/2019 6

12
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Διακρίσεις του έργου (ετικέτες ποιότητας, βραβεία κτλ)   

• Εθνική Ετικέτα Ποιότητας 

• Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας σε όλες τις συμμετέχουσες  χώρες 

• 2o Βραβείο στην κατηγορία ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19)στον 13ο Εθνικό Διαγωνισμό 

Etwinning 

• 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο στην Ηλικιακή Κατηγορία 16-19, 2019 ( έργα 2017-18) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 Οι στόχοι του έργου, επιγραμματικά, ήταν οι εξής: 

• to raise their awareness on the issue of radicalization – Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της 

ριζοσπαστικοποίησης 

• to comprehend the negative effect of labeling people – Να αντιληφθούν το αρνητικό αντίκτυπο που έχει 

η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων 

• to develop an attitude of accepting others whichever their identities are – Να αναπτύξουν μια νοοτροπία 

αποδοχής των άλλων ανεξάρτητα από την ταυτότητα τους 

• to promote common cultural heritage – Να προωθηθεί η κοινή πολιτιστική κληρονομιά 

• to promote tolerance and respect towards differences – Να προωθηθεί η ανεκτικότητα και ο σεβασμός 

απέναντι στην διαφορετικότητα 

• to develop inter-cultural dialogue and respect – Να αναπτυχθεί ένας διαπολιτισμικός διάλογος και 

σεβασμός 

• to develop their English and digital skills – Να αναπτύξουν και να εξελίξουν οι μαθητές τις δεξιότητες 

τους τόσο στην Αγγλική Γλώσσα όσο και στην Πληροφορική 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : “United We Stand, Divided We Fall”- Pink Floyd 
Όπως οι ενήλικες, έτσι και οι νέοι παρακολουθούν τις πράξεις βίας που συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Ορισμένοι από τους νέους ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι σε πράξεις βίας και μπορεί να επηρεαστούν άμεσα ή 

έμμεσα από την απειλητική  ριζοσπαστικοποίηση ή από πράξεις βίας. Για τον λόγο αυτό, ως εταίροι αυτού του έργου, 

θεωρήσαμε ότι θα ήταν σωστό να διδάξουμε στους νέους  το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης ώστε να μάθουν  να το 

αναγνωρίζουν και να προστατεύονται από αυτό από τις πρώιμες ηλικίες. Παράλληλα, κρίναμε απαραίτητο να τους 

διδάξουμε και  το αρνητικό αντίκτυπο  που έχει η κατηγοριοποίηση και ο αποκλεισμός των ανθρώπων, 
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επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην ανοχή και τον σεβασμό προς άλλους ανθρώπους που έχουν διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο. Το In Sight In Mind  είναι ένα διεθνές πρόγραμμα eTwinning που ξεκίνησε στο πλαίσιο αυτής 

της κοινής ανάγκης  και αυτού του ανησυχητικού προβλήματος που απασχολεί τους νέους, που εκπροσωπούν το 

μέλλον της κοινής Ευρώπης. Η όλη θεματική του έργου βασίστηκε σε παιχνίδια του νου για την κοινωνική 

πραγματικότητα που κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους σε κοινωνικές ομάδες. Μιλήσαμε για το  ποιοι άνθρωποι είναι 

«δικοί μας», σε ποιο περιβάλλον νιώθουμε άνετα και πως οι προκαταλήψεις στην καθημερινή ζωή μας απορρέουν 

ως προϊόν κοινωνικών διακρίσεων και έτσι προβαίνουμε σε  κατηγοριοποιήσεις, ομαδοποιήσεις ,εθνικές 

προκαταλήψεις και ρατσισμό (Τσιάκαλος, 2011). Έπειτα, προσεγγίσαμε τις έννοιες της πολιτισμικότητας και της 

διαφορετικότητας, αλλά και την αποδοχή και διαχείριση αυτής, ιδιαίτερα μέσα από την ανεκτική 

συμπεριφορά(Παπαμιχαή, Αγωγή Υγείας). Μέσα από υλικό της Βουλής 

(http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/fil

e/Ekpaideyti) αναφερθήκαμε εκτενέστερα στο τι είναι ο ρατσισμός και ποια τα είδη του, καθώς μιλήσαμε και για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα (https://www.unric.org/el/) με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα όλων μας παρά την 

διαφορετικότητά μας (2004) (http://intergroupresources.com/rc/alldifferentallequalpartA.pdf).  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Συγκεκριμένα οι παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες του έργου ήταν οι εξής: 

Introduction of the teams and schools - a short clip was created about the national project teams. Students further 

introduced themselves through the use of Padlet Twelve mixed international teams were created so as to collaborate 

and implement different tasks under the supervision of their mentor teachers; each teacher acted as a mentor for two 

MITs. Online Initial Surveys on the topic of radicalisation, tolerance and intercultural understanding so as to see the 

students' readiness. Logos were designed by students on a national level and then the best one was voted through 

Tricider. ACT 1: The Issue of Radicalization (1. Students watched videos and read articles on the issue and then shared 

their thoughts with others on Linoit 2. They also worked deeply on 12 different topics – one for each MIT – on the 

Forums. They did a research, discussed the topic under their mentor's supervision, and wrote a short essay about it 

expressing their opinin on dotstorming.3. the mentor teachers composed all these into a single one and 4. Students 

interviewed their teachers and school principles. 
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Σχήμα 2: Στιγμιότυπα από το Twinspace πάνω στην πρώτη βασική δραστηριότητα του έργου 
Labels, Images and Words (Students worked on categorizing people. 1. They used Mentimeter to leave their comments 2. A Forum 

page was created so that they could post a few verses about labeling people entitled 'People are deeper than words' in an effort to 

compose a common song after recording those lines 3. All the parts were brought together in a single clip 4. A survey of labels was 

organised and 5. Teachers evaluated the students' performance). 

ACT 2: Europe in the mirror of culture (The 12 MIT worked on cultural heritage – each team was given a different task about a 

different aspect of a common cultural heritage. 1. They created and then took a European quiz to test their knowledge). 

 

Σχήμα 3: Δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού κουΐζ και πιστοποιητικά ολοκλήρωσής του από τους μαθητές 

 

TwinnerTalks (students were given different topics about radicalisation and the importance of cultural heritage and 

freely recorded their comments about them). 

www.etwinning.net4/11/2019 10

www.etwinning.net4/11/2019 21

Europe Quiz
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Σχήμα 4: Χρήση του www.voicethread.com για ανάπτυξη των θεμάτων του έργου μέσα από τα TwinnerTalk 

 

Beauty and Beast - A Joint Story (where students worked as national teams so as to compose a joint story on the 

importance of cultural European landmarks entitled 'Beauty and the Beast') 

 

www.etwinning.net4/11/2019 27

Topics
for

TwinnerTallk
s

www.etwinning.net4/11/2019 24

WHAT IS BEAUTY?
WHAT IS BEAST?

A JOINT STORY



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

716 

Σχήμα 5: Κοινή ιστορία των εθνικών ομάδων με θέμα την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά 

 

A project website was set up and a Final Book on radicalization, labels and cultural heritage was created 

Finally, both students and teachers evaluated the separate activities of the project but also the project itself as a 

whole using different tools every time. 

 

Σχήμα 6: Αξιολόγηση από τους μαθητές/μαθήτριες 

 

 

www.etwinning.net4/11/2019 34

1

2

STUDENTS EVALUATE

3

www.etwinning.net6/11/2019 35

TEACHERS EVALUATE

1 2
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Σχήμα 7: Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο έργο εργάστηκαν για αυτό κατά την διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών που μια 

φορά την βδομάδα γινόταν στο εργαστήριο της πληροφορικής και ήταν αφιερωμένο στο eTwinning. Το έργο μας 

στόχευε στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών για τον λόγο αυτό και όλες οι δραστηριότητες 

(tasks)έγιναν με διαφορετικά web 2.0 tools. Μέσω αυτών οι μαθητές παρουσίασαν τους εαυτούς τους 

(padlet),συμμετείχαν σε διαγωνισμό logo (tricider.com),μοιράστηκαν τις απόψεις τους(linoit/mentimeter – using a 

specific code-/surveymonkey/thinglink),έγραψαν ιστορίες (padlet)και ποιήματα(creation of a common 

clip),εξέφρασαν μέσα από κείμενο τις ιδέες τους και τις αντάλλαξαν μεταξύ τους( dotstorming)έκαναν παρουσιάσεις 

σε σχέση με την πολιτιστική τους κληρονομιά(joomeg, flipsnack – for the creation of e-books -, padlet, emaze – 

creation of a virtual gallery of landmarks), αφίσες (postermywall.com), έλαβαν μέρος σε κουιζ (proprofs.com)και 

έρευνες και αξιόλογησαν τις δραστηριότητες(Answer Garden,Flipgrid ),ηχογράφησαν τις απόψεις 

τους(VoiceThread.com). Κάθε φορά, πριν τη διεκπεραίωση της εκάστοτε δραστηριότητας προτείναμε τα πιο 

κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία και ιστοσελίδες , χρησιμοποιούσαμε QR codes για ορισμένες εργασίες, και 

καθοδηγούσαμε τους μαθητές ώστε να χρησιμοποιήσουν σωστά τα εργαλεία, στα οποία έδειχναν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το  Twinspace, blog, twinmail , live (chat room/video conference), forums , 

project journal καθώς μέσω αυτών επικοινωνούσαν για τα θέματα του έργου τους και αντάλλασαν 

πληροφορίες(ειδικά μέσω των forums μάθαιναν για τις ιδέες των συνεργατών τους, ανέλυαν και αξιολογούσαν τις 

δραστηριότητες). Στην αρχή του έργου πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στις δύο χώρες Ελλάδα – 

Τουρκία όπου οι μαθητές συστήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους για τα θέματα του έργου. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

718 

 

Σχήμα 8: Τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στα δυο σχολεία 

Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για το έργο μας, πάντα με προσοχή στην ασφάλεια των εμπλεκόμενων μαθητών 

(άλλωστε από την αρχή του έργου είχαμε την απαραίτητη γονική συναίνεση). 

Κοιτώντας στα αποκτηθέντα αποτελέσματα του έργου μπορούμε να πούμε ότι η χρήση της τεχνολογίας έπαιξε πολύ 

σημαντικό ρόλο για την επίτευξη κοινών στόχων του έργου. 

Ta web tools που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: 

• https://flamingtext.com 

• https://www.magisto.com/ 

• https://tr.padlet.com 

• http://en.linoit.com/ 

• https://www.mentimeter.com/ 

• https://www.joomag.com/ 

• https://www.flipsnack.com/ 

• https://info.flipgrid.com/ 

• https://www.youtube.com/ 

• https://answergarden.ch/ 
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• https://www.tricider.com/ 

• https://www.emaze.com/ 

• https://www.thinglink.com/ 

• https://www.proprofs.com/ 

• https://www.tuxpi.com/ 

• https://www.weebly.com/home 

• https://voicethread.com/ 

• https://www.google.com/intl/tr_tr/docs 

• https://tr.surveymonkey.com/ 

• https://www.youtube.com/channel/UCDgUAAHgsV2fFZQm2fIWBnA 

• http://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/areas-of-action/culture/cultural-

heritage-under-attack/ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την γνώμη μου, το έργο αυτό είχε μεγάλη επίδραση στους μαθητές καθώς ήταν για αυτούς μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία. Τους έδωσε την ευκαιρία να δράσουν ανεξάρτητα, αλλά ταυτόχρονα να δουλέψουν και σε μεικτές 

πολυεθνικές ομάδες με συνομηλίκους τους από άλλες χώρες και να κάνουν κάτι στα Αγγλικά που δεν είχε καμία 

σχέση με τον τρόπο εκμάθησης της γλώσσας μέσα στην τάξη, μέχρι τότε. Είχε ενδιαφέρον να δει κανείς την 

συνεργασία τους και την ετοιμότητά τους να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Σε προσωπικό 

επίπεδο, μέσα από το έργο αυτό έλαβα γνώση του πως θα ήθελα να διδάσκω και να οργανώνω το μάθημα μου στο 

μέλλον – όχι μόνο χρησιμοποιώντας ένα βιβλίο και έναν πίνακα – αλλά μέσα από διαδραστικά, διεθνή και 

πολιτιστικά διαφοροποιημένα μαθήματα. Επίσης, έδωσε μια ιδέα στους υπόλοιπους συναδέλφους μου πώς να 

ενσωματώσουν ένα τέτοιο έργο στην τάξη τους δείχνοντας τους ότι η διδασκαλία με την βοήθεια τέτοιων έργων 

μπορεί να επιτευχθεί με λίγη επιπλέον προσπάθεια και χρόνο, κάνοντας το μάθημα τους πιο ενδιαφέρον και 

ελκυστικό στους μαθητές τους ενώ παράλληλα βοηθώντας τους να ανελιχθούν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί. Στο σχολείο 

μας, το έργο είχε ιδιαίτερη επιτυχία επίσης, στον τρόπο που βοήθησε να προωθηθεί  η Ευρωπαϊκή διάσταση σε 

κοινές ιδέες. 

Το κυριότερο επιτυχημένο αποτέλεσμα ωστόσο μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου ήταν ο μεγάλος αριθμός 

χαρούμενων, ικανοποιημένων και εντυπωσιασμένων προσώπων , τόσο των ίδιων των παιδιών που συμμετείχαν όσο 

και των καθηγητών, που συνειδητοποίησαν ότι είναι εφικτό να δημιουργήσουν κάτι τόσο εντυπωσιακό, κατανοώντας 
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παράλληλα καλύτερα την έννοια της κοινωνικής ένταξης, αποφεύγοντας  αρνητικά ριζοσπαστικές τάσεις ανάμεσα σε 

νέους και κατηγοριοποιήσεις ανθρώπων από διαφορετικό υπόβαθρο, προωθώντας την πολιτιστική κληρονομιά και 

την ανεκτικότητα προς όλους τους ανθρώπους. Χάρη σε αυτό το έργο, οι μαθητές αντιλήφθησαν σημαντικές έννοιες 

και αξίες που πρέπει να διέπουν όλους τους ανθρώπους. ‘Έμαθαν να αποδέχονται όσους έχουν διαφορετικά από 

τους ίδιους θρησκευτικά πιστεύω, διαφορετικό πολιτιστικό και εθνικό υπόβαθρο ενώ παράλληλα συνειδητοποίησαν 

τα δικά τους ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις, την γλώσσα και τις αντιλήψεις τους ως έθνος. Δημιουργήθηκαν έτσι e-

books, posters, videos, an e-magazine και ένα website για το έργο. Τέλος, το έργο προσέφερε μια σπουδαία ευκαιρία 

στους μαθητές να εξασκήσουν την Αγγλική Γλώσσα και να εξελίξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα από διάφορα 

web 2.0 tools. 

ΔΙΑΧΥΣΗ 

Κατά την διάρκεια του έργου, τα αποτελέσματα των διαφόρων δραστηριοτήτων ήταν ορατά σε όλους τους μαθητές 

και καθηγητές του σχολείου μας τόσο μέσα από την Ιστοσελίδα του σχολείου, όπου σε τακτά διαστήματα 

αναρτούσαμε την πορεία του έργου, όσο και από την  «eTwinning Γωνιά» (eTwinning corner) που είχαμε 

δημιουργήσει σε χώρο του σχολείου με φωτογραφίες και εκτυπώσεις των εργασιών των μαθητών που συμμετείχαν. 

Τέλος, γινόταν μνεία του έργου σε κάθε συνεδρίαση του Συλλόγου προς ενημέρωση των διδασκόντων. 

Όλες οι κοινές μας συνεργατικές δραστηριότητες αναρτήθηκαν στο Twinspace. Επίσης, δημιουργήσαμε μια 

ιστοσελίδα ειδικά για το έργο μας με σκοπό την διάχυση αυτού. Τα αποτελέσματα του έργου αναρτήθηκαν στην 

ιστοσελίδα όπου οι μαθητές ανέβασαν τα προσωπικά τους σχόλια σε σχέση με το έργο στην «σελίδα του επισκέπτη» 

(Visitor’s page.) 

Στην αρχή της νέας χρονιάς σε επίσημη παρουσίαση στο σχολείο , δόθηκαν στους συμμετέχοντες μαθητές τα 

διαπιστευτήριά τους (απονομή etwinning pupil quality labels). 

Οι εταίροι αυτού του έργου κρατήσαμε συχνή επαφή καθ’ όλη την διάρκεια του έργου , σε όλα του τα στάδια τόσο 

μέσα από το Teacher’s Bulletin ( για ανακοινώσεις και νέα μας)όσο και από κοινή ομάδα που σχηματίσαμε σε 

application με την ονομασία ‘eTwinning ’με σκοπό την άμεση και γρήγορη συνεννόηση και συνεργασία μας.  
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Σχήμα 9:Ιστοσελίδα, Τηλεδιάσκεψη, Διάχυση και Backstage του project 

Αποτελέσματα του έργου αναρτήθηκαν στους παρακάτω συνδέσμους : 

• Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/45476/home  In Sight In Mind 
• Project Website: https://sightmind.weebly.com 
• Ιστοσελίδα του σχολείου μας – 1ο ΓΕΛ ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ : 
• http://1lyk-el-kordel.thess.sch.gr/wp/?page_id=2034 

• Ιστοσελίδες των εταίρων σχολείων: 

• Polish school's website: http://www.zs1mm.home.pl/nowa/index.php?id=1212 

• Turkish school’s website:http://zilefenlisesi.meb.k12.tr/icerikler/zile-fen-lisesi-etwinning-
projesi_5340179.html 

• Ηλεκτρονική μορφή του  περιοδικού που τυπώθηκε (το τελικό αποτέλεσμα του 
έργου):https://newsstand.joomag.com/en/20-zile-fen-lisesi-etwinning-proje-final-
kitab%C4%B1/0122950001540244080?ref=ib 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Ούσα η ίδια εκπαιδευτικός Αγγλικών, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να ενσωματώσω το έργο αυτό στα τρέχοντα 

μαθήματά μου με βάση το υπάρχον πρόγραμμα και την διδακτέα ύλη που έτσι κι αλλιώς βασίζεται στην ανάπτυξη 

των διεθνών επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών. Μολονότι οι μαθητές που συμμετείχαν δεν είχαν το ίδιο 

επίπεδο Αγγλικών, τα κατάφεραν όλοι εξίσου ικανοποιητικά, σημειώνοντας ο καθένας χωριστά πρόοδο στην χρήση 

της ξένης γλώσσας. Γενικότερα το συγκεκριμένο έργο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη σχολική ζωή των 

www.etwinning.net4/11/2019 29

Project Website Dissemination BackStage

Online Meeting
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μαθητών. Ενσωματώσαμε τις etwinning δραστηριότητες σε αυτές του κλασσικού μας μαθήματος και δουλέψαμε 

πάνω σε αυτές κατά την διάρκεια του δίωρου προγράμματος των Αγγλικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

του σχολείου. Η μία από τις δυο ώρες λάμβαναν χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο έργο ανέπτυξαν δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας και 

χρήση αυτής τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό λόγο. Εξέλιξαν περαιτέρω την κριτική τους σκέψη, την 

διαπολιτισμική τους αντίληψη και την ετοιμότητά τους για μια ισόβια μάθηση στον σύγχρονο κόσμο που ζούνε. Το 

έργο μας επομένως ήταν συμβατό με το πρόγραμμα της Αγγλικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Έκθεσης και της 

Πληροφορικής. Το έργο είχε στόχο την βελτίωση βασικών δεξιοτήτων όπως αυτές της επικοινωνίας, της αναζήτησης 

και εύρεσης, της δημιουργίας και φυσικά της χρήσης ψηφιακών δεξιοτήτων.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Το etwinning project μας βασίστηκε στην ισχυρή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε 

μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς μέσα από ποικίλα εργαλεία επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας το Twinspace 

(Forums, Live, TwinMail, Project Journal)και την ιστοσελίδα του έργου. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευχέρεια και 

ελευθερία να χρησιμοποιούν το chatroom για να συνομιλούν με τους συνεργάτες τους από τις άλλες χώρες. Μέσα 

από αυτά τα εργαλεία, είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης και της 

κατηγοριοποίησης, να ανταλλάξουν και να αναλύσουν τις απόψεις τους, να αξιολογήσουν τις διάφορες 

δραστηριότητες και να λάβουν μέρος σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί και μέντορες τους, 

είχαμε αδιάκοπη επαφή μεταξύ μας σε όλα τα στάδια του έργου και δρούσαμε πάντα από κοινού ακολουθώντας τις 

ίδιες συντονιστικές οδηγίες για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Η επικοινωνία ανάμεσα μας γινόταν κυρίως 

μέσω μηνυμάτων σε γκρουπ που είχαμε δημιουργήσει στα κινητά μας τηλέφωνα με την ονομασία “eTwinning 

Europe”, που δημιουργήθηκε εξ’ αρχής για αυτόν τον σκοπό. Χρησιμοποιούσαμε επίσης το Teacher Bulletin για 

σημαντικά νέα και ανακοινώσεις ή αλλαγές στο έργο μας. Στην αρχή του project έλαβε χώρα μια τηλεδιάσκεψη 

ανάμεσα στις δυο χώρες (Ελλάδα και Τουρκία), κατά την διάρκεια της οποίας οι μαθητές και οι μαθήτριες 

παρουσίασαν τους εαυτούς τους και εξέφρασαν την άποψη τους για το θέμα του έργου και την συμμετοχή τους σε 

αυτό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί , όσο και τα παιδιά που συμμετείχαν στο έργο αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο τις 

δυνατότητες που προσφέρει ένα etwinning έργο. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία για όλους/ες τόσο σε γνωστικό 

και συναισθηματικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής πρακτικής, με βάση την αλληλεπίδραση και 
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συνεργασία μεταξύ των μελών του. Τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε αποδείχθηκαν καθοριστικής 

σημασίας. Βοήθησαν να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να νιώσουμε εκπαιδευτικοί και μαθητές μέλη μιας 

δεμένης και συντονισμένης ομάδας.  Μας δόθηκε η δυνατότητα να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητές μας και να 

γνωρίσουμε νέα και καινοτόμα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. Αναπτύχθηκε η αναλυτική – συνθετική σκέψη 

των μαθητών, ο γόνιμος προβληματισμός και η κριτική τους ικανότητα, καλλιεργήθηκαν οργανωτικές δεξιότητες και 

δημιουργήθηκε κλίμα ομαδικότητας και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Στην αρχή του έργου, 

ενημερώσαμε τους μαθητές σχετικά με το χώρο εργασίας του έργου και μετά από κάθε δραστηριότητα λαμβάναμε 

ανατροφοδότηση από τους  μαθητές. Στο τέλος του έργου διεξήγαμε μια άλλη διεξοδική έρευνα για να ελέγξουμε σε 

ποιο βαθμό το έργο έχει επιτύχει τους στόχους του. Το έργο αξιολογήθηκε με ποικίλους τρόπους  

(https://flipgrid.com/9ef7fa,https://sightmind.weebly.com/visitors-page.html  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQfMd0DYaElTAkUz1VbM7ozE6fDs_4bAL40vrub6LeNbe5aQ/viewform ,

https://www.surveymonkey.com/r/YKNFW9V) και δημιουργήθηκαν δυο ηλεκτρονικά βιβλία με βάση τις 

απαντήσεις των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών. Όταν συγκρίναμε τα αποτελέσματα, η γενικότερη 

εικόνα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και η συμμετοχή όλων πέρα από το αναμενόμενο. Το 75,3% των μαθητών 

απάντησε ότι μέσα από  το έργο αυτό συνειδητοποίησε την έννοια της ριζοσπαστικοποίησης και κατανόησε πόσο 

καταστροφικό είναι να κατηγοριοποιεί τους άλλους ανθρώπους με βάση το πολιτιστικό, θρησκευτικό ή εθνικό τους 

υπόβαθρο καθώς και για τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους.  Υπό αυτή την έννοια, το έργο μας βοήθησε να 

προωθήσουμε την ανεκτικότητα ανάμεσα στις διαφορές που διέπουν τους ανθρώπους και οι μαθητές και μαθήτριες 

να θεωρήσουν αυτές τις διαφορές ως πλούτο, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελλοντική τους ζωή. Παράλληλα, 

το 67% των συμμετεχόντων συνειδητοποίησε την σπουδαιότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πριν από το έργο, 

οι περισσότεροι από τους μαθητές δεν γνώριζαν καν τι είναι η ριζοσπαστικοποίηση και τι είδους σύνδεση υπήρχε 

μεταξύ των ριζοσπαστικών ιδεών και της πράξης βίας. Μετά την προεργασία, ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο στο 

θέμα και κατανόησαν την αναγκαιότητα της κοινωνικής ένταξης όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από τον πολιτισμό, 

τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Είναι αυτό που πολύ εύστοχα στον χαιρετισμό του κατά την 

τοπική εκδήλωση βράβευσης του έργου, ο Mr Tapio SÄÄVÄLÄ, Head of Unit A5«Erasmus+: Schools, Vocational 

Training, Adult Education, Platforms»Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), τόνισε λέγοντας 

ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για την επιλογή ενός τέτοιου θέματος που προωθεί την ανεκτικότητα και τον 

σεβασμό ανάμεσα στους νέους, που βρίσκεται στην καρδιά του Ευρωπαϊκού έργου. Τώρα, οι νέοι που συμμετείχαν 

στο έργο αυτό, έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των χωρών, είναι 

παρόμοιες με κάποιο τρόπο και έχουν ανακαλύψει ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα είναι μοναδική και πλούσια με τον δικό 

της τρόπο. 
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Τέλος,  το In Sight In Mind εμπλούτισε τα μαθήματα των Αγγλικών από συζητήσεις που προέκυπταν μέσα από άρθρα 

(όπως τα ακόλουθα : 1.https://www.psychologytoday.com/intl/blog/alternative-truths/201005/why-its-dangerous-

label-people  2.http://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/areas-of-action/culture/cultural-

heritage-under-attack/ 3.https://www.nationalgeographic.com/news/2015/09/150901-isis-destruction-looting-

ancient-sites-iraq-syria-archaeology/) και βίντεο, οι οποίες συζητήσεις έσπειραν τους σπόρους της  ειλικρίνειας και 

της διαπολιτισμικής κατανόησης. Η όλη διαδικασία μάθησης έγινε πιο ελκυστική και ευχάριστη, δίνοντας στους 

μαθητές και τις μαθήτριες την δυνατότητα να επιδείξουν τα δυνατά τους σημεία, παρά την πολυπλοκότητα του 

θέματος. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Γιώργος Τσιάκαλος, (2011).Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης –– Εκδόσεις Επίκεντρο 

Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ .Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα – Αγωγή Υγείας – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου ,Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων . 

http://www.moec.gov.cy/dde/diapolitismiki/ilektroniko_yliko/3_3_anakalyptontas_ton_elefanta.pdf 

“All different, All Equal”(2004) - EUROPEAN YOUTH CAMPAIGN AGAINST RACISM, XENOPHOBIA, ANTI-SEMITISM AND 
INTOLERANCE  http://intergroupresources.com/rc/alldifferentallequalpartA.pdf 

Εκπαιδευτικό Υλικό του Ιδρύματος της Βουλής: 

«Τι είναι ο ρατσισμός? Ποια τα είδη του?» 

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideyti 

_https://www.unric.org/el/__ 

_https://www.psychologytoday.com/intl/blog/alternative-truths/201005/why-its-dangerous-label-people 

http://www.unesco.org/new/en/unesco-liaison-office-in-new-york/areas-of-action/culture/cultural-heritage-under-attack/ 

https://www.nationalgeographic.com/news/2015/09/150901-isis-destruction-looting-ancient-sites-iraq-syria-archaeology/ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Θέλω να ευχαριστήσω: 

• Tον Ünsal Saper,ιδρυτή, διοργανωτή και ‘ψυχή’ αυτού του project που με επέλεξε ως εταίρο του σε αυτό το θαυμάσιο ταξίδι 
αλλά και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής αυτής ομάδας που εργάστηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την συνεχή υποστήριξη 
τους, την άριστη συνεργασία και τον απαράμιλλο ενθουσιασμό τους. 
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 • Την Διευθύντρια του σχολείου μου Σαχινίδου Μαρία για την συνεχή στήριξή της. 

 • Τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Ελευθερίου Κορδελιού που παρά τις όποιες αντιξοότητες, συμμετείχαν στην υλοποίηση όλων των 
εργασιών που δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα του Twinspace, με περίσσιο μεράκι και όρεξη για δουλειά.  
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CLILing Mythology! 

Μαράθου Σταματία 1    Αργυρώ Μπουρού2   Ευδοξία Παπαδοπούλου3 Μαρία Ρέλλια4 

 1Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής – Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά 

maratandr@yahoo.com  
2Δασκάλα, M.Ed. –  Προϊσταμένη 1θ Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά 

a_bourou@yahoo.gr  
3Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, M.Ed. –  Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά 

dimkio@gmail.com 
4Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, M.Ed. –  Υποδιευθύντρια 12/θ Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πειραιά 

m_rellia@yahoo.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση μίας ευρωπαϊκής σχολικής σύμπραξης eTwinning κατά το σχολικό έτος 

2018-19, στο πλαίσιο του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά 

σχολικά προγράμματα (Θεσσαλονίκη, 06-08 Μαρτίου 2020). Συνεργάτες ήταν τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά 

Σχολεία Πειραιά, το ICS1 di Modena, Modena (Ιταλία), το Scoala Gimnaziala nr. 11 St. O. Iosif, Brasov (Ρουμανία), το 

Bag Koleji, Etimesgut (Τουρκία) και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. 

Έχοντας τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του eTwinning, υλοποιήσαμε ένα έργο με 

σκοπό τη διδασκαλία του σχολικού μαθήματος της Μυθολογίας σε μία νέα διάσταση, με χρήση της ΤΠΕ και της 

Τέχνης. Μέσω της εκπαιδευτικής προσέγγισης CLIL, η Μυθολογία διδάσκεται μέσω περιεχομένου, σε γλώσσα 

διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των μαθητών - δηλαδή στα αγγλικά. Οι μαθητές δουλεύουν πάνω σε γνωστούς 

μύθους, μαθαίνοντας μέσω βίντεο και διαδραστικών δραστηριοτήτων, με απώτερο σκοπό να δημιουργήσουν τη δική 

τους εκδοχή αυτών των μύθων. Το μάθημα της Μυθολογίας είναι ιδιαίτερα οικείο και δημοφιλές στους μαθητές της Γ’ 

Δημοτικού και η προβολή τους μέσω ενός ευρωπαϊκού έργου eTwinning τους έδωσε τη δυνατότητα μιας 

διαφορετικής, πιο συνεργατικής προσέγγισης. 

Γλώσσα του προγράμματος ήταν η Αγγλική. Οι θεματικές ενότητες και οι δραστηριότητες καθορίζονταν κατόπιν 

συνεννόησης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Κάθε συνεργαζόμενο μέλος αποφάσιζε για τον τρόπο συμμετοχής 

στις δραστηριότητες και τα εργαλεία προς χρήση (ΤΠΕ και Web 2.0). 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ευρωπαϊκή σχολική σύμπραξη, CLIL, ΤΠΕ, συνεργατική προσέγγιση, Web 2.0 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

H παρούσα δράση προέκυψε μέσα από τη συζήτηση και τη διάθεση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών πέντε 

σχολικών μονάδων, με βασικό στόχο τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας και την πρόσληψη χρήσιμων 

δεξιοτήτων εκ μέρους των συμμετεχόντων μαθητών. Κατά το σχεδιασμό της δράσης, θεωρήθηκε ως δεδομένο ότι οι 

ΤΠΕ αποτελούν έναν εξαιρετικό και ταυτόχρονα απλό τρόπο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας μεταξύ σχολείων, ιδιαίτερα όταν αυτά προέρχονται από διαφορετικές περιοχές (Muir-Herzig, 2004). Οι 

Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τις προσπάθειες των μαθητών για κατανόηση και όχι για 

μηχανική απομνημόνευση, για την προαγωγή της εννοιολογικής αλλαγής, καθώς και τη μεταγνωσιακή επίγνωση και 

τη γνωσιακή ευελιξία (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001). 

Το κοινό σκεπτικό ήταν ότι το eTwinning αφορά βεβαίως στη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά το 

σημαντικότερο είναι ότι αφορά στη συνεργασία μεταξύ μαθητών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα έδινε στους 

μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές γνώσεις που ήδη κατείχαν στην Αγγλική Γλώσσα για να 

επικοινωνήσουν με τους συνομηλίκους τους από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Παράλληλα, μέσω της συγκεκριμένης 

δράσης, οι μαθητές θα παροτρύνονταν να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μέσα από την ανταλλαγή 

πληροφοριών και απόψεων, έχοντας την ευκαιρία να σκεφτούν και να εκφραστούν, στην ξένη (Αγγλική) γλώσσα, 

αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δημιουργική τους πλευρά, βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας τις μαθησιακές τους 

ευκαιρίες. 

Οργανώνοντας δραστηριότητες μέσα στη σχολική τάξη, εστιασμένες στη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών, οι 

εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι, μέσω της παρούσας δράσης, θα είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν 

στους μαθητές διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών, οι οποίοι ξεπερνούν τον κλασσικό, 

παραδοσιακό τρόπο συγγραφής κειμένων με χαρτί και μολύβι. Παράλληλα, έγινε μια προσπάθεια από τις 

εκπαιδευτικούς να επιδείξουν τον αυτοματισμό της εργασίας στο πνεύμα του «δουλεύω εξυπνότερα, όχι 

σκληρότερα» και να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές να οργανώσουν και να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό 

χώρο εργασίας. Η δημιουργία παρουσιάσεων με τη χρήση ΤΠΕ, η δημιουργία και επεξεργασία βίντεο και η 

διαχείριση της δικής τους διαδικτυακής πύλης/φόρουμ έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναδείξουν τη 

δημιουργική τους πλευρά και να μπουν σε διαδικασία σκέψης. 

Οι εκπαιδευτικοί στηρίχθηκαν, τέλος, στην πεποίθηση πως οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτούσαν οι 

μαθητές με αυτό τον τρόπο θα παρέμεναν στη μνήμη τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω της άμεσης 

εμπλοκής τους στη δημιουργική διαδικασία. Υποδεικνύοντάς τρόπους εύρεσης αξιόπιστων, ενημερωμένων 
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πληροφοριών σε ένα δοθέν θέμα (δηλ. την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν στην μυθολογία), οι εκπαιδευτικοί 

βοήθησαν τους μαθητές να εξασκηθούν μόνοι τους στην αναζήτηση πληροφοριών, εξασφαλίζοντάς τους 

περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας σε μία κοινωνία που εξαρτάται όλο και περισσότερο από την πληροφορία (Cristi, 

2012). 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο “CLILing Mythology” οργανώθηκε και εκπονήθηκε από εκπαιδευτικούς και μαθητές 

πέντε σχολικών μονάδων, από δύο διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, τον Πειραιά και την Ξάνθη, καθώς και τρεις 

ευρωπαϊκές πόλεις, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2018 – Ιουνίου 2019. Στη δράση συμμετείχαν συνολικά 

οκτώ εκπαιδευτικοί (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ70): πέντε από την Ελλάδα μία από την Ιταλία, μία από τη Ρουμανία και ένας 

από την Τουρκία. 

Το κεντρικό θέμα της δράσης αφορούσε στη διδασκαλία της Μυθολογίας στη Γ’ Δημοτικού μέσα από την αγγλική 

γλώσσα, καθώς επίσης και στην παρουσίαση και γνωριμία του περιβάλλοντα χώρου των εμπλεκομένων μαθητών. 

Η παρούσα δράση ενίσχυσε, σε μεγάλο βαθμό, τη διαθεματικότητα στη διδασκαλία. Κατά συνέπεια, τα μαθήματα 

που ενεπλάκησαν άμεσα ήταν, φυσικά, οι Ξένες Γλώσσες (συγκεκριμένα, η Αγγλική Γλώσσα), η Πληροφορική και 

διάφορα άλλα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως η Γλώσσα, τα Εικαστικά, η Γεωγραφία, η Ιστορία και 

η Φυσική Αγωγή. 

Η γλώσσα εκπόνησης της δράσης ήταν η Αγγλική, με απώτερο στόχο την προετοιμασία των μαθητών για τη 

συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ την επόμενη σχολική χρονιά. 

Οι μαθητές των χωρών που συμμετείχαν στη δράση αυτή ήταν ηλικίας 6 έως 9 ετών. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν το chat, το e-mail, το Forum, το Twinspace, τη χρήση ηχητικών 

αρχείων μορφής MP3, τη χρήση βίντεο, εικόνων, παρουσιάσεων PowerPoint και σχεδίων, καθώς και διάφορα άλλα 

λογισμικά και εργαλεία Web 2.0 όπως, για παράδειγμα, τα Google Docs, το Real Time Board, το StroyBoard και το 

Padlet. 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

729 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο σκοπός ήταν διττός: αφενός να τονίσει την σπουδαιότητα της προσέγγισης CLIL (Ενιαία Εκμάθηση Διδακτικού 

Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας) στην διδασκαλία της μυθολογίας και, παράλληλα, της αγγλικής γλώσσας και 

αφετέρου να  αναδείξει πως, μέσα από το μυθικό αυτό κόσμο, ξεπηδά η φαντασία και δημιουργικότητα των Αρχαίων 

Ελλήνων, η οποία με πολύ ωραίο τρόπο ανιχνεύει και ασχολείται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων, 

τη φιλοσοφία της ζωής καθώς και το άγνωστο. Το ζητούμενο ήταν πώς τα παιδιά, στο παρόν, μπορούν να 

ξεκλειδώσουν τους μύθους, να συνομιλήσουν με ήρωες, να αναμετρηθούν με μυθικά όντα, να αντιληφθούν έννοιες 

όπως τη μεταφυσικότητα του ήρωα, τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, την ιστορικότητα προσώπων και γεγονότων 

και τη διαχρονικότητα. 

Επιμέρους σκοποί ήταν οι ακόλουθοι: 

• H εξοικείωση με νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  και η κατανόηση της χρήσης τους μέσα στη σχολική 

τάξη του δημοτικού σχολείου  

• H αξιοποίηση του CLIL στη διδακτική πράξη  

• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της αγγλικής γλώσσας, καθώς και των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

• H χρήση διάδρασης, καθώς και η οικειοποίηση αξιών όπως το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, η 

αυτοπεποίθηση και η αυτενέργεια/αυτονόμηση  

• Η απόκτηση από τους μαθητές ικανοτήτων συνεργασίας και διαλόγου, καθώς και ρύθμισης των 

διαπροσωπικών σχέσεων 

• Η αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) 
Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε τη γνωριμία των εκπαιδευτικών και των παιδιών των συνεργαζόμενων σχολείων:  

• Συζήτηση και απόφαση των εκπαιδευτικών/ιδρυτών του έργου για την ωφέλεια και τον εμπλουτισμό της 

μαθησιακής διαδικασίας μέσω της δράσης eTwinning  
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• Συζήτηση με τους Διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των 

γονέων για την εκπόνηση της δράσης 

• Επιλογή των τάξεων που θα συμμετείχαν στη δράση 

• Εγγραφή και εμπλοκή εκπαιδευτικού ΠΕ11 στη δράση, από τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία 

Πειραιά 

• Ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές των εμπλεκόμενων τμημάτων για τις 

υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και τη φύση της παρούσας εκπαιδευτικής δράσης 

Β΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ) 
Στη συνέχεια ξεκίνησαν να  πραγματοποιούνται οι  διάφορες  δράσεις και δραστηριότητες. Κάθε τμήμα, με την 

επίβλεψη των εκπαιδευτικών, οργάνωνε, συνέτασσε και ετοίμαζε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, το υλικό που θα 

αποστελλόταν, μέσω του διαδικτύου, στους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων. Αρχικά, κατά το μήνα Οκτώβριο 

του 2018, οι μαθητές ενημέρωσαν τα προφίλ τους στο Twinspace και δημιούργησαν έναν τοίχο Padlet, μιλώντας για 

τον εαυτό τους και τις αγαπημένες τους συνήθειες, σε μια προσπάθεια γνωριμίας και εξοικείωσης. Επίσης, μέσω 

παρουσίασης PowerPoint και βίντεο, οι μαθητές παρουσίασαν το σχολείο τους και μίλησαν για την καθημερινή τους 

ζωή εκεί. Τέλος, δημιούργησαν ένα κοινό λογότυπο για το έργο. 

Το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2018 ασχολήθηκαν με τους θεούς του Ολύμπου, μέσα από παρουσιάσεις και σύντομες 

δραματοποιήσεις, τις οποίες αντάλλαξαν μέσα από online συνάντηση. 
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Εικόνα 19: Διαδικτυακή συνάντηση 

Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019 οι μαθητές παρουσίασαν το μύθο της Πανδώρας. Παρακολούθησαν σχετικό 

βίντεο, ζωγράφισαν σκηνές από το μύθο κι έγραψαν στα αγγλικά την ιστορία, την οποία στη συνέχεια ενσωμάτωσαν 

σε κοινό ψηφιακό βιβλίο. 

 

Εικόνα 2: Το κουτί της Πανδώρας 
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Τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2019, οι μαθητές διάβασαν το μύθο για τη γέννηση της θεάς Αφροδίτης και στη συνέχεια 

κατασκεύασαν με πλαστελίνη το γνωστό ομώνυμο ζωγραφικό πίνακα, με βάση τις οδηγίες των Ιταλών εταίρων μας. 

 

Εικόνα 3: Η γέννηση της θεάς Αφροδίτης 

Τέλος, το Μάιο του 2019, οι μαθητές κατασκεύασαν και έπαιξαν διαδικτυακά παιχνίδια με θέματα από τη 

μυθολογία. 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σχολείου και έγραψαν τα κείμενα που στη 

συνέχεια απέστειλαν, μέσω του Twinspace που τους παρείχε το eTwinning, εμπλουτίζοντας το υλικό τους με σχετικές 

εικόνες της επιλογής τους από το διαδίκτυο. Αφού το υλικό «ανέβαινε» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι μαθητές, 

χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα της τάξης τους, παρακολουθούσαν το αντίστοιχο υλικό των συνεργατών 

τους και στη συνέχεια συζητούσαν και σύγκριναν, με αφορμή την προβολή αυτή, το θέμα που πραγματεύονταν. 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Το έργο αξιολογήθηκε τον Ιούνιο του 2019, σε κοινό ψηφιακό τοίχο Padlet: 
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Εικόνα 4: Αξιολόγηση έργου από τους μαθητές 

Μέσα από τις δραστηριότητες διάχυσης που έγιναν με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές παρουσίασαν στη 

μαθητική κοινότητα το έργο τους και τα οφέλη που αποκόμισαν από αυτό. Η δράση αποτυπώθηκε σε κοινό ψηφιακό 

τοίχο Padlet, καθώς και σε ένα κοινό ψηφιακό βιβλίο (ebook): 

 

Εικόνα 5:  Αποτύπωση της δράσης (https://padlet.com/m_rellia/sar0foq75iex) 
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Εικόνα 6:  Διάχυση της δράσης (https://www.storyjumper.com/book/index/71305455/5d0ff6f4cb0d3) 

Οι απαντήσεις των μαθητών, που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο, έδειξαν ότι το πρόγραμμα τους άρεσε πολύ. Η 

online συνάντηση κατά την οποία οι μαθητές μεταμφιέστηκαν σε Ολύμπιους θεούς, καθώς και η δημιουργία 

πινάκων ζωγραφικής με πλαστελίνη αποτέλεσαν τις πιο αγαπημένες δράσεις των μαθητών. 

Οι μαθητές θεώρησαν φίλους τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων καθώς η συμμετοχή σε κοινές δράσεις 

καλλιέργησε το αίσθημα της συνεργασίας και των κοινών σκοπών. 

Το έργο βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και τη Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας: 

 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

735 

Εικόνα 7:  Η Εθνική & η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας του έργου 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αν παρακολουθήσει κανείς τη συγκεκριμένη δράση, καθ’όλη την εξέλιξή της, μπορεί εύκολα να διακρίνει έναν 

αρκετά ικανοποιητικό αριθμό θετικών στοιχείων που απορρέουν από αυτή. 

Κατά γενική ομολογία, όπως προέκυψε από συζήτηση κατά τη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων τόσο των 

εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και των γονέων τους, η αντίδραση των μαθητών στην εφαρμογή 

και την εκπόνηση της παρούσας δράσης και η επαφή τους με τη σύγχρονη τεχνολογία και τη συχνή χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν ιδιαιτέρως θετική, ενώ η ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή σε κάτι πρωτοποριακό, 

που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη, καθημερινή πρακτική της σχολικής πραγματικότητας ήταν ολοφάνερη. Αυτό το 

συναίσθημα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τη δυνατότητα της άμεσης επικοινωνίας με συνομηλίκους τους από 

διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις, εκπονώντας δραστηριότητες στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων τους. Τέλος, 

είναι γεγονός ότι τα παιδιά, μέσα από αυτή τη δράση, έμαθαν να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους, να 

αναζητούν πληροφορίες, να δημιουργούν και να δραστηριοποιούνται. 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, η παρούσα δράση έδωσε και σ’ αυτούς τη δυνατότητα να συνεργαστούν, τόσο 

μέσα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, όσο και με τους συναδέλφους των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων, 

προσφέροντας έτσι νέες εμπειρίες και βελτιώνοντας το υπάρχον εργασιακό κλίμα. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί 

ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους, καλλιέργησαν δεξιότητες και να ανανεώθηκαν και οι ίδιοι, τόσο επαγγελματικά 

όσο και προσωπικά. 

Κατά γενική ομολογία, μέσα από δράσεις αυτής της μορφής, η σχολική μονάδα αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική, 

ανοίγεται προς την κοινωνία και αποκτά μία ζωντάνια που τη βγάζει από τα στενά πλαίσια της διδακτικής 

διαδικασίας, εμπλουτίζοντας έτσι την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ανάλογων καινοτόμων δράσεων προϋποθέτει και απαιτεί την άριστη συνεργασία 

μεταξύ των εμπλεκομένων ατόμων (μαθητών και εκπαιδευτικών), ώστε να προωθείται η δράση και η καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Εφόσον πρόκειται 

για μία δράση που εξελίσσεται διαδικτυακά, ο σωστός υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι απολύτως απαραίτητος για 

την υλοποίησή της – για παράδειγμα, να υπάρχει επαρκής αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλους τους 

εμπλεκόμενους μαθητές, οι οποίοι να είναι άρτια εξοπλισμένοι με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά λογισμικά που 

απαιτούνται για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η δυνατότητα πρόσβασης των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στο εργαστήριο της Πληροφορικής. 

Επιθυμητή θα ήταν επίσης η ύπαρξη ενός κατάλληλου χώρου που να παρέχει τη δυνατότητα προβολής της 

παρούσας δράσης στους συναδέλφους, τους υπόλοιπους μαθητές και τους γονείς/ κηδεμόνες. 

Τέλος, απαραίτητη κρίνεται κάποια ευελιξία/τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μπορέσουν τόσο 

οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να συμμετέχουν από κοινού και να συνεργάζονται καλύτερα κατά 

την εκπόνηση/πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την άμεση ανάγκη υποστήριξης 

της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο “CLILing Mythology” αποτέλεσε μία καινοτόμο δράση των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων και 

εγκαινίασε μία νέα διδακτική πρακτική, ανοίγοντας το δρόμο και για άλλες, παρόμοιες δράσεις που αποτελούν, στις 

μέρες μας, βασικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Αυτή ακριβώς η καινοτομία του έργου 

αποτέλεσε το ιδιαίτερο κίνητρο για τους μαθητές. Με δεδομένη την καθημερινή ενασχόληση της πλειοψηφίας των 

μαθητών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η ευκαιρία που τους δόθηκε μέσα από την παρούσα δράση να τους 

χρησιμοποιήσουν κατά τη διδακτική πράξη, επικοινωνώντας με μαθητές από άλλες πόλεις, ήταν συναρπαστική και 

πραγματικά καινοτόμα. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι οι μαθητές κινητοποιήθηκαν, συμμετείχαν ενεργά και χάρηκαν τη διαδικασία 

της μάθησης. Ιδιαίτερα, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα συμπεριφοράς βγήκαν από το περιθώριο, 

συμμετέχοντας κι αυτοί στις δράσεις της ομάδας χωρίς δισταγμό, ο καθένας αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του, 

τονώνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση και το αυτοσυναίσθημά τους. Η χρήση των ΤΠΕ διευκόλυνε ιδιαίτερα τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και έγιναν αποδεκτοί από τους άλλους 

μαθητές, κάτι που συχνά τους στερεί η συνήθης διδακτική πρακτική. 
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Είναι επίσης αυτονόητο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές ωφελήθηκαν γνωστικά, εφόσον εφάρμοσαν όσα είχαν 

μάθει σε άλλα σχολικά μαθήματα, μέσα από ιδιαίτερα ευχάριστες δραστηριότητες, οι οποίες τους κινητοποιούσαν 

χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια. Κατά συνέπεια, η μάθηση δεν αποτέλεσε αυτοσκοπό, όπως γίνεται συνήθως 

στην καθημερινότητά τους, αλλά ένα μέσο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, το έργο αυτό έδωσε στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να δοκιμάσουν μία δράση, η 

οποία ανοίγει καινούριους δρόμους επικοινωνίας με συναδέλφους άλλων περιοχών, αναπτύσσοντας τη μεταξύ τους 

συνεργασία και διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών. Προήγε μία ομαδοσυνεργατική, διερευνητική, 

μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία συνετέλεσε άμεσα στη διαμόρφωση θετικού κλίματος μέσα στη 

σχολική τάξη (Wood et al, 2005). 

Σαφώς, λόγω της διαθεματικής φύσης της παρούσας δράσης, ενισχύθηκε επίσης η συνεργασία των εκπαιδευτικών 

της σχολικής μονάδας, αφού υπήρξε η δυνατότητα επέκτασής της και σε άλλα σχολικά μαθήματα, βελτιώθηκαν οι 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και, εν κατακλείδι, διευκολύνθηκε η εύρυθμη λειτουργία της. 
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Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο 

περιβάλλον προγραμματισμού και διαδικτυακή κοινότητα 

Γλέζου Κατερίνα 

 PhD, M.Sc., M.Ed. Καθηγήτρια Πληροφορικής/Φυσικών Επιστημών, Α΄ Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού 

kglezou@di.uoa.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εργαστήριο «Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού και 

διαδικτυακή κοινότητα» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με το προγραμματιστικό 

περιβάλλον Scratch 3.0 και την ομώνυμη διαδικτυακή κοινότητα. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Scratch 3.0 στην τάξη. Εντάσσεται στο πλαίσιο 

της γιορτής «Scratch Day» με σκοπό τη συνάντηση νέων και παλιών φίλων του Scratch και τη μεταξύ τους ανταλλαγή 

ιδεών, εμπειριών, projects και πρακτικών. Ειδικότερα, εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Scratch Day στη Θεσσαλονίκη 

2020» - “Scratch Day in Thessaloniki 2020” (https://day.scratch.mit.edu/events/11526/) στο πλαίσιο του 6ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου eTwinning στη Θεσσαλονίκη στις 6-8 Μαρτίου 2020. Στο  πλαίσιο του εργαστηρίου θα 

συζητηθούν θέματα-ερωτήματα όπως: Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος Scratch 3.0 και της 

διαδικτυακής κοινότητας; Πώς μπορούμε να εντάξουμε το περιβάλλον Scratch 3.0 στη σχολική τάξη; Ποια 

πλεονεκτήματα προσφέρει η αξιοποίηση του περιβάλλοντος και της κοινότητας Scratch 3.0 για τους μαθητές του 

21ου αιώνα;  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Scratch, Scratch Day, προγραμματισμός 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σε συνέχεια της διεξαγωγής προηγούμενων εργαστηριακών συνεδριών (όπως Γλέζου & Ιωσηφίδου, 2019;  Γλέζου κ.ά., 

2018; Γλέζου & Ιωσηφίδου, 2016; Γλέζου κ.α., 2014; Γλέζου & Ιωσηφίδου, 2013; Μαστρογιάννης κ.α., 2011), το 

εργαστήριο «Αξιοποιώντας το Scratch 3.0 στο σχολείο ως σύγχρονο περιβάλλον προγραμματισμού και διαδικτυακή 

κοινότητα» αφορά στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος Scratch (http://scratch.mit.edu/) στη διδακτική πρακτική. Το 

εργαστήριο αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με το διαδικτυακό προγραμματιστικό 

περιβάλλον Scratch 3.0 και την ομώνυμη διαδικτυακή κοινότητα. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη 
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επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Scratch 3.0 μελλοντικά στην τάξη. Εντάσσεται στο πλαίσιο της γιορτής 

«Scratch Day» με σκοπό τη συνάντηση νέων και παλιών φίλων του Scratch και τη μεταξύ τους ανταλλαγή ιδεών, 

εμπειριών, projects και πρακτικών. Ειδικότερα, εντάσσεται στις εκδηλώσεις «Scratch Day στη Θεσσαλονίκη 2020» - 

“Scratch Day in Thessaloniki 2020” (https://day.scratch.mit.edu/events/11526/) του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

eTwinning. Στο  πλαίσιο του εργαστηρίου θα τεθούν θέματα-ερωτήματα όπως: Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος Scratch 3.0 και της διαδικτυακής κοινότητας; Πώς μπορούμε να εντάξουμε το περιβάλλον Scratch 3.0 

στη σχολική τάξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η αξιοποίηση του περιβάλλοντος και της κοινότητας Scratch 3.0 

για τους μαθητές του 21ου αιώνα; 

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες - ευκαιρίες μάθησης για την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων όπως δημιουργική σκέψη, σαφή επικοινωνία, συστηματική ανάλυση, αποδοτική συνεργασία, 

επαναληπτικό-προοδευτικό σχεδιασμό, ομαδοσυνεργατικότητα και δεξιότητες δια βίου μάθησης, οι οποίες 

θεωρούνται απαραίτητες δεξιότητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Οι σχεδιαστές του περιβάλλοντος Scratch και 

της ομώνυμης διαδικτυακής κοινότητας με πρωτεργάτη τον Mitchel Resnick, διευθυντή της Lifelong Kindergarten 

Group του MIT Media Lab στοχεύουν στην ανάπτυξη των προαναφερόμενων βασικών δεξιοτήτων (Brennan & Resnick, 

2012; Brennan et al., 2010; Resnick et al., 2009).  

Σύμφωνα με τον Resnick (2010), η επιτυχία στο μέλλον δε θα βασίζεται στο πόσα ξέρουμε, αλλά στην ικανότητά μας 

να σκεπτόμαστε και να δρούμε δημιουργικά. Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του με τίτλο «Ας μάθουμε στα παιδιά να 

προγραμματίζουν» ο ίδιος επισημαίνει ότι «ο προγραμματισμός δεν αφορά μόνο ειδικούς των υπολογιστών, είναι 

για όλους» (http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=el). 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH 3.0 

Το Scratch είναι έργο της Lifelong Kindergarten Group της MIT Media Lab και παρέχεται δωρεάν. Το Scratch 3.0 

αποτελεί μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού συνδυάζοντας διαδικτυακή πλατφόρμα προγραμματισμού και 

διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής και μάθησης.  

Θεωρείται ένα διεθνώς καταξιωμένο εκπαιδευτικό πολυμεσικό προγραμματιστικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει 

στον χρήστη να δημιουργήσει εύκολα διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ψηφιακά παιχνίδια, μουσική και 

ψηφιακή τέχνη και να τα μοιραστεί στη διαδικτυακή κοινότητα, προωθώντας έτσι τη μετεξέλιξή του (του χρήστη) από 

«καταναλωτή» σε «δημιουργό» ψηφιακού περιεχόμενου και μέλος κοινότητας. Το Scratch είναι σχεδιασμένο ειδικά 
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για ηλικίες 8 έως 16, αλλά χρησιμοποιείται από άτομα κάθε ηλικίας. Το ScratchJr αποτελεί μια απλοποιημένη έκδοση 

του Scratch σχεδιασμένη για ηλικίες από 5 έως 7 ετών. 

Το Scratch 3.0 είναι η τελευταία γενιά του Scratch, που παρουσιάστηκε στις 2 Ιανουαρίου 2019. Είναι σχεδιασμένο 

να επεκτείνει πώς, τι, και πού μπορείτε να δημιουργείτε με το Scratch. Περιλαμβάνει δεκάδες νέα αντικείμενα, έναν 

εντελώς νέο επεξεργαστή ήχου, και πολλές νέες εντολές. Το Scratch 3.0 λειτουργεί στους περισσότερους σύγχρονους 

φυλλομετρητές σε σταθερούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, και τάμπλετ. Η προβολή έργων είναι δυνατή σε 

κινητά τηλέφωνα, αλλά προς το παρόν δεν είναι δυνατή η δημιουργία ή επεξεργασία έργων σε τηλέφωνα. 

Αποτελεί την τελευταία έκδοση του Scratch - παιδί του Scratch 2.0 (κυκλοφόρησε ευρέως στις 9 Μαΐου 2013) και 

εγγόνι του Scratch 1.4 (κυκλοφόρησε ευρέως στις 2 Ιουλίου 2009). Σήμερα το Scratch 3.0 εξακολουθεί να 

ενημερώνεται συνεχώς με προσθήκη νέων χαρακτηριστικών και διορθώσεις σφαλμάτων.  

Η ανοικτή διαδικτυακή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το περιβάλλον Scratch (http://scratch.mit.edu/) 

δίνει την ευκαιρία στα μέλη να ανταλλάξουν ιδέες και projects με άλλους δημιουργούς και να εμπλακούν ενεργά σε 

μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης. Αποτελεί μια ζωντανή δημιουργική εκπαιδευτική κοινότητα με 49.867.265 

διαμοιρασμένα έργα, 51.975.979 εγγεγραμμένους χρήστες, 238.317.534 αναρτημένα σχόλια και 25.235.313 

συλλογές έργων (https://scratch.mit.edu/statistics/ τελευταία πρόσβαση 16/02/2020). Η κυκλοφορία του ιστοτόπου 

τον τελευταίο μήνα (τελευταία πρόσβαση 16/02/2020) ανήλθε σε 263.916.040 προβολές σελίδας, 46.152.020 

επισκέψεις, 20.913.650 μοναδικοί επισκέπτες. 

Ενδεικτικά της εκρηκτικής ανοδικής πορείας της κοινότητας αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία 

ανακτήθηκαν από τη σελίδα https://scratch.mit.edu/statistics/:  

• στις 26/03/2019 - 39.681.121 διαμοιρασμένα έργα, 37.580.028 εγγεγραμμένους χρήστες, 193.554.896 

αναρτημένα σχόλια και 5.658.269 συλλογές έργων. 

• στις 05/07/2018 - 36.942.554 διαμοιρασμένα έργα, 29.184.019 εγγεγραμμένους χρήστες, 161.263.819 

αναρτημένα σχόλια και 4.649.385 συλλογές έργων. 

• στις 24/03/2018 - 30.119.876 διαμοιρασμένα έργα, 26.360.560 εγγεγραμμένους χρήστες, 149.284.154 

αναρτημένα σχόλια και 4.356.613 συλλογές έργων.  

• στις 08/03/2016 - 13.419.184 διαμοιρασμένα έργα, 10.693.437 εγγεγραμμένους χρήστες, 70.291.423 

αναρτημένα σχόλια και 1.341.375 συλλογές έργων. 
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Το Scratch χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 150 διαφορετικές χώρες και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 

40 γλώσσες. [Για αλλαγή γλώσσας στον ιστότοπο https://scratch.mit.edu, προτείνεται το μενού επιλογής γλώσσας 

στο κάτω μέρος της σελίδας. Εναλλακτικά, στον Επεξεργαστή Έργου, προτείνεται η επιλογή γλώσσας με κλικ στην 

υδρόγειο σφαίρα στην κορυφή της σελίδας.] 

Η Wiki σελίδα του Scratch (https://en.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Home) περιέχει μια ευρεία ποικιλία από 

άρθρα γραμμένα από φίλους του Scratch για φίλους του Scratch. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη "Scratch" έχει 

γεννήσει άλλες λέξεις-φράσεις που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των χρηστών του Scratch, όπως: α) 

Scratcher — ο χρήστης του Scratch. β) Scratching — ρήμα που σημαίνει να χρησιμοποιείς το Scratch. γ) Scratched — 

ένα έργο που αποτελεί διασκευή άλλου έργου, πχ "Pac-man Scratched". δ) Scratch Time — η ώρα ζώνης (-05 EST) 

που χρησιμοποιείται για την προβολή των ημερομηνιών στα Scratch Forums [η ώρα ζώνης του MIT στη 

Μασαχουσέτη (όπου αναπτύχθηκε το Scratch)]. ε) Scratch On! — μια φράση ενθάρρυνσης που χρησιμοποιείται 

μεταξύ των Scratchers και σημαίνει "συνέχισε να χρησιμοποιείς το Scratch". 

 

Εικόνα 20: Στιγμιότυπο έργου (https://scratch.mit.edu/projects/337274178/) στο περιβάλλον Scratch 3.0 
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Το έργο Scratch έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από τους παρακάτω οργανισμούς: National Science Foundation, 

Scratch Foundation, Siegel Family Endowment, Google, LEGO Foundation, Intel, Cartoon Network, Lemann Foundation, 

MacArthur Foundation. 

Έρευνες στο Scratch διεξάγονται από μέλη της Ομάδας Scratch του MIT και ερευνητές σε άλλα πανεπιστήμια, όπως 

Yasmin Kafai στο University of Pennsylvania Graduate School of Education, Karen Brennan στο Harvard Graduate 

School of Education, Benjamin Mako Hill στο University of Washington, Andrés Monroy Hernandez στο Microsoft 

Research, Mimi Ito και Crystle Martin στο University of California, Irvine, Quinn Burke στο College of Charleston, 

Deborah Fields στο Utah State University, και Kylie Peppler στο Indiana University.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το Scratch 3.0 είναι μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού και ανήκει στην κατηγορία των περιβαλλόντων 

προγραμματισμού για αρχαρίους. Πρόκειται για ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιεί πλακίδια 

(blocks) διαφορετικών σχημάτων και χρωμάτων με κατάλληλες εσοχές και προεξοχές που συνδυάζονται κατάλληλα 

μεταξύ τους αποτρέποντας τα συντακτικά λάθη και συνθέτοντας ένα παζλ για την κατασκευή κώδικα. Συγκεντρώνει 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την εισαγωγή και εμβάθυνση στον προγραμματισμό συγκριτικά με άλλα περιβάλλοντα 

όπως: υποστηρίζει τον οδηγούμενο από γεγονότα προγραμματισμό (event-driven programming), τον πολυνηματικό 

προγραμματισμό (multithreading programming) και τον ταυτόχρονο προγραμματισμό (concurrent programming), 

επιτρέπει μερική και άμεση εκτέλεση, υιοθετεί το σκηνοθετικό υπόδειγμα, κ.α. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αυτενεργήσουν, να διερευνήσουν, 

να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά, να συνεργαστούν, να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε 

αποφάσεις για την κατασκευή τεχνουργήματος. Στην κατεύθυνση του κοινωνικού κατασκευαστικού 

εποικοδομητισμού οι μαθητές βρίσκονται σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο επηρεάζονται και ωθούνται προς 

τη μάθηση αλληλεπιδρώντας και κατασκευάζοντας τεχνουργήματα (Γλέζου κ.α., 2013; Φεσάκης κ.α., 2010). Η 

συμμετοχή στην ενεργή κοινότητα του Scratch λειτουργεί υποστηρικτικά καθώς εκεί ο αρχάριος μπορεί να 

αναζητήσει έργα, να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί με άλλους δημιουργούς, να μελετήσει, να κατανοήσει και να 

επαναχρησιμοποιήσει τον κώδικα των έργων, να κατακτήσει γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές και να καλλιεργήσει τη 

συνεργατικότητα και τη δημιουργικότητά του. 
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Οι μαθητές μαθαίνουν Scratch σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (από δημοτικό μέχρι λύκειο) και για όλα τα 

αντικείμενα (όπως μαθηματικά, επιστήμη υπολογιστών, γλώσσες και τέχνες, κοινωνικές επιστήμες). Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να μοιράζονται ιστορίες, ανταλλάσσουν εκπαιδευτικό υλικό, θέτουν ερωτήσεις, και να αναζητούν άλλους 

εκπαιδευτικούς στον ιστότοπο ScratchEd (http://scratched.gse.harvard.edu/). Η διαδικτυακή κοινότητα ScratchEd 

ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009 και απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς και ερευνητές που χρησιμοποιούν το 

Scratch, αποτελεί κόμβο επικοινωνίας και συνεργασίας με πλούσιο σχετικό υλικό, μοιράζοντας εκατοντάδες πηγές 

και δίνοντας ευκαιρία συμμετοχής σε συζητήσεις. 

 

Εικόνα 21: Η σελίδα έργου (https://scratch.mit.edu/projects/337274178/) στο περιβάλλον Scratch 3.0 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στις μέρες μας η προγραμματιστική ικανότητα προστίθεται στις βασικές ικανότητες της ανάγνωσης, γραφής και 

αριθμητικής. Ο προγραμματισμός αναπτύσσει δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, αλγοριθμική σκέψη, δημιουργικότητα 

και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Παράλληλα, μαθαίνοντας προγραμματισμό οι νέοι είναι σε θέση να θέσουν 

σε εφαρμογή τις ιδέες τους, να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους και να καινοτομήσουν. 
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To εργαστήριο αφορά σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να γνωρίσουν διδακτικές προτάσεις προγραμματισμού αξιοποιώντας το Scratch, να αναπτύξουν 

ικανότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών εφαρμογών και διδακτικών παρεμβάσεων και να συζητήσουν για 

εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης που αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν το Scratch με σκοπό 

την αναβάθμιση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Ανοικτά και καίρια παραμένουν τα ερωτήματα όπως: Πώς 

μπορούμε να εντάξουμε το περιβάλλον Scratch 3.0 στη σχολική τάξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η αξιοποίηση 

του περιβάλλοντος και της κοινότητας Scratch 3.0 για τους μαθητές του 21ου αιώνα; 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εργαστήριο «Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη» αφορά στην 

εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με την έννοια της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) 

και την παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων 

υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την προώθηση επικοινωνίας, διαλόγου και 

συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

επιχειρούν ή επιθυμούν να προσεγγίσουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν αυθεντικά 

παραδείγματα εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένων, ηλικιακά και παιδαγωγικά κατάλληλων, δραστηριοτήτων για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε 

στο πλαίσιο του εργαστηρίου: Τι εννοούμε με τον όρο «υπολογιστική σκέψη»; Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στη διδακτική πράξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι προϋποθέτει η 

εμπλοκή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης; Ποιες δραστηριότητες 

θεωρούνται καλές πρακτικές στην κατεύθυνση αυτή, ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να 

αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα;  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Υπολογιστική Σκέψη, Προγραμματισμός, Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEΑM 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο όρος "Δεξιότητες του 21ου αιώνα" αναφέρεται σε μια σειρά δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θεωρούνται 

απαραίτητες για την επιτυχία στην κοινωνία του 21ου αιώνα, των επαγγελμάτων και των χώρων εργασίας σε ένα 
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συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο. Προκειμένου να επιτύχουν τον 21ο αιώνα, οι μαθητές θα πρέπει να 

κατακτήσουν πολύ περισσότερα από τα «τρία Rs» (: reading, writing, arithmetic - δηλαδή ανάγνωση, γραφή, 

αριθμητική) και βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή. Η Σύμπραξη για τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα (Partnership 

for 21st Century Skills) - τώρα η Σύμπραξη για τη Μάθηση του 21ου αιώνα (Partnership for 21st Century Learning, ή 

P21) αναγνώρισε ως βαθύτερες μαθησιακές ικανότητες και δεξιότητες που ονομάστηκαν χαρακτηριστικά ως «Four 

Cs of 21st century learning: Collaboration, Communication, Critical thinking, Creativity» δηλαδή ως «Τέσσερα Cs της 

μάθησης του 21ου αιώνα: Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα». 

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης η συνεχής αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠE) οδηγούν σε ριζικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές στο άμεσο και 

απώτερο μέλλον. Στο σύγχρονο σχολείο η ένταξη των ΤΠΕ δεν περιορίζεται απλά στον πληροφορικό αλφαβητισμό 

των μαθητών αλλά εστιάζει στη δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και την καλλιέργεια ψηφιακών και 

προγραμματιστικών δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές δεν περιορίζονται µόνο στις διδακτικές πρακτικές και 

μεθοδολογίες αλλά επεκτείνονται στις μαθησιακές καταστάσεις, στα χρησιμοποιούμενα μέσα και εργαλεία 

εστιάζοντας στη διαμόρφωση και οργάνωση συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων. 

Τα τελευταία χρόνια τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα συζητείται ευρέως η έννοια της 

υπολογιστικής σκέψης (Computational Thinking) και καταγράφονται ολοένα αυξανόμενες προσπάθειες για την 

εισαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης 

των μαθητών.  Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει καθοριστικά η ένταξη και αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

και της προσέγγισης STEΑM (Science – Technology - Art - Engineering – Mathematics) στη διδακτική πρακτική. Η 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό ζητούμενο στα σύγχρονα προγράμματα 

σπουδών μέσω της διαμόρφωσης ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος και μαθητοκεντρικών κατασκευαστικών 

εποικοδομιστικών διδακτικών πρακτικών με την ενεργή εμπλοκή και οικοδόμηση προσωπικού νοήματος από τους 

μαθητές (ενδεικτικά Papert, 1980; Kafai & Resnick, 1996). Η εμπλοκή μαθητών και εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες 

που αποσκοπούν στην καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων των μαθητών θεωρείται συχνά η απάντηση στην 

ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων, απαραίτητων στον 21ο αιώνα της αυξημένης ζήτησης εφαρμογών υψηλής 

τεχνολογίας.  

Το εργαστήριο «Στοχεύοντας στην ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη» αφορά στην εξοικείωση των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 

καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

748 

αυθεντικά παραδείγματα εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένων, ηλικιακά και παιδαγωγικά κατάλληλων, δραστηριοτήτων 

για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη επικοινωνίας, 

διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιχειρούν ή 

επιθυμούν να προσεγγίσουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και να συμβάλουν στην καλλιέργεια των 

υπολογιστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο 

πλαίσιο του εργαστηρίου: Τι εννοούμε με τον όρο «υπολογιστική σκέψη»; Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην 

ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στη διδακτική πράξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι προϋποθέτει η 

εμπλοκή στη διαδικασία ανάπτυξης των υπολογιστικών δεξιοτήτων των μαθητών; Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται 

καλές πρακτικές στην κατεύθυνση αυτή, ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν 

προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα;  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Η υπολογιστική σκέψη (Computational thinking, CT ως συντομογραφία) θεωρείται βασική δεξιότητα του 21ου αιώνα 

και θεωρείται η ραχοκοκαλιά της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων (Tabesh, 2017). Ο όρος υπολογιστική σκέψη 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1980 από τον Seymour Papert στο βιβλίο-ορόσημο Mindstorms (Papert, 1980) 

αλλά διαδόθηκε ευρέως μετά το άρθρο της Jeannette Wing (Wing, 2006) το 2006 και συνεχίζει να κερδίζει ολοένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον. 

Τα τελευταία χρόνια, εκπονείται ένα πλούσιο έργο έρευνας και βιβλιογραφίας προκειμένου να καταλήξει σε έναν 

σαφή ορισμό της έννοιας της υπολογιστικής σκέψης, καθώς και στην παροχή εργαλείων, μεθόδων και πλαισίων για 

την εισαγωγή και αξιολόγηση της ΥΣ στην εκπαίδευση. 

Ενώ δεν υπάρχει συμφωνία για συγκεκριμένο ορισμό της έννοιας ΥΣ, πολλοί προτεινόμενοι ορισμοί αναγνωρίζουν 

την ΥΣ ως ένα σύνολο ψυχικών διεργασιών και εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η 

ανοχή για ασάφεια, η ανθεκτικότητα και πολλά άλλα και σίγουρα όχι μόνο ως ένα σύνολο τεχνικών μεθόδων και 

πρακτικών. 

Όπως λέει η Wing (2006) "Η υπολογιστική σκέψη χρησιμοποιεί την αφαίρεση και την αποσύνθεση όταν 

αντιμετωπίζει ένα μεγάλο σύνθετο έργο ή σχεδιάζει ένα μεγάλο σύνθετο σύστημα. Είναι ο διαχωρισμός των μερών. 

Επιλέγει μια κατάλληλη αναπαράσταση για ένα πρόβλημα ή μοντελοποιεί τις επιμέρους πτυχές ενός προβλήματος 

για να το καταστήσει εφικτό. Χρησιμοποιεί σταθερές για να περιγράψει τη συμπεριφορά του συστήματος συνοπτικά 
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και δηλωτικά. Μας δίνει τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε, να τροποποιήσουμε και να επηρεάσουμε με ασφάλεια 

ένα μεγάλο σύνθετο σύστημα χωρίς να κατανοήσουμε κάθε λεπτομέρειά του. " 

Η υπολογιστική σκέψη θεωρείται ως μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων τεσσάρων σταδίων (Tabesh, 2017): 

• • Στάδιο ένα: Αποσύνθεση - Αναλύοντας το πρόβλημα για να το χωρίσετε σε μικρότερα τμήματα. 

• • Δεύτερο στάδιο: Αναγνώριση μοτίβων - Παρατήρηση μοντέλων, τάσεων και κανονικότητας των 

δεδομένων. 

• • Τρίτο στάδιο: Αφαίρεση - Προσδιορισμός των υποκείμενων αρχών που δημιουργούν τα αντιληπτά 

πρότυπα. 

• • Τέταρτο στάδιο: Σχεδιασμός αλγορίθμου – Ανάπτυξη βήμα προς βήμα οδηγιών για την επίλυση του 

προβλήματος. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Σημαντικές πρωτοβουλίες προώθησης της υπολογιστικής σκέψης, της Πληροφορικής Παιδείας, και του 

προγραμματισμού σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο αποτελούν η “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού” 

(https://codeweek.eu/), “Η ώρα του κώδικα” (https://hourofcode.com/), “o διαγωνισμός Bebras®” 

(https://bebras.gr/).  

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού» είναι μια πρωτοβουλία εθελοντών που έχει ως σκοπό να κάνει τον 

προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. 

Αποτελεί πλέον ένα θεσμό ως κίνημα βάσης που το διαχειρίζονται εθελοντές με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

Η «Ώρα του Κώδικα» ξεκίνησε ως εισαγωγή μιας ώρας μαθήματος στην Επιστήμη των Υπολογιστών, σχεδιασμένη να 

απομυθοποιήσει την έννοια του προγραμματισμού (κώδικα), να δείξει ότι ο καθένας μπορεί να μάθει τα βασικά και 

να διευρύνει τη συμμετοχή στον τομέα της πληροφορικής. Το Code.org® είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 

αφιερωμένος στην επέκταση της πρόσβασης περισσότερων σχολείων στην επιστήμη των υπολογιστών και στην 

αύξηση της συμμετοχής γυναικών και ομάδων πληθυσμών που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Το όραμά του είναι 

κάθε μαθητής σε κάθε σχολείο να έχει τη δυνατότητα να μάθει πληροφορική, όπως μαθαίνει τη βιολογία, τη χημεία 

ή τα μαθηματικά.  
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Ο διαγωνισμός Bebras® (προφέρεται «Μπέμπρας» και σημαίνει «Κάστορας» στα Λιθουανικά) αποτελεί, σήμερα, μια 

διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης κοινότητας (Bebras®), με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής (ή Επιστήμης 

των Υπολογιστών) και της Υπολογιστικής Σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών. 

Ο διαγωνισμός «Κάστορας»  ξεκίνησε το 2003 ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene του University of Vilnius 

της Λιθουανίας και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006. Στην Ελλάδα ο διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη 

φορά, πιλοτικά, το 2019, από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία πλήθους φορέων και εθελοντών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Το εργαστήριο «Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης στη σχολική τάξη» αποσκοπεί στην 

εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και την παρουσίαση 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των 

μαθητών. Το εργαστήριο έχει ως στόχο την προώθηση επικοινωνίας, διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιχειρούν ή επιθυμούν να 

προσεγγίσουν την έννοια της υπολογιστικής σκέψης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων υπολογιστικής 

σκέψης των μαθητών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν αυθεντικά παραδείγματα εφαρμογής ειδικά 

σχεδιασμένων, ηλικιακά και παιδαγωγικά κατάλληλων, δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο του εργαστηρίου: Τι 

εννοούμε με τον όρο «υπολογιστική σκέψη»; Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της υπολογιστικής 

σκέψης στη διδακτική πράξη; Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι προϋποθέτει η εμπλοκή σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης; Ποιες δραστηριότητες θεωρούνται καλές πρακτικές 

στην κατεύθυνση αυτή, ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 

επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα; 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Πριν το εργαστήριο 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για την υπολογιστική σκέψη, 

προτείνεται να πλοηγηθούν σε σχετικούς ενδιαφέροντες ιστότοπους, όπως: 

• ιστοσελίδα http://games.thinkingmyself.com/ ως μία εισαγωγική δραστηριότητα στην έννοια της 

υπολογιστικής σκέψης με παιγνιώδη χαρακτήρα, 
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• ιστοσελίδα https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/ της Google 

για την υπολογιστική σκέψη (Google Exploring Computational Thinking resources), 

• ιστοσελίδα https://www.iste.org/learn/iste-u/computational-thinking του International Society for 

Technology in Education (ISTE) για την υπολογιστική σκέψη (Introduction to Computational Thinking for 

Every Educator). 

• κοινόχρηστο έγγραφο google με τίτλο Computational Thinking Concepts Guide 

https://drive.google.com/open?id=1Hyb2WKJrjT7TeZ2ATq6gsBhkQjSZwTH-xfpVMFEn2F8   

• ιστότοπος “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού” (https://codeweek.eu/),  

• ιστότοπος “Η ώρα του κώδικα” (https://hourofcode.com/),  

• ιστότοπος “o διαγωνισμός Bebras®” (https://bebras.gr/). 

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου - Συνολική Διάρκεια: 1,5 ώρες 
Φάση 1. Καλωσόρισμα, αλληλογνωριμία, εισαγωγή και ενημέρωση των συμμετεχόντων για το σκοπό και τη 

διαδικασία του εργαστηρίου - διάρκειας 10ʹ. 

Φάση 2. Παρουσίαση της έννοιας και των βασικών χαρακτηριστικών της υπολογιστικής σκέψης - διάρκειας 10΄. 

Φάση 3. Πειραματισμός - εξοικείωση με δραστηριότητες ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης, διάρκειας 35΄. 

Φάση 4. Παρουσίαση πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, διάρκειας 15΄. 

Φάση 5. Συζήτηση - Αναστοχασμός - Παρουσίαση ιδεών και προτάσεων των επιμορφούμενων - Αξιολόγηση 

σεμιναρίου - Σύνοψη, διάρκειας 15΄. 

Μετά το εργαστήριο 
Η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί μέσω της συμμετοχής και συνεργασίας στο 

ελληνικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό κοινωνικό δίκτυο «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και 

μάθησης» (http://logogreekworld.ning.com/). 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Το εργαστήριο αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων 

καθώς και νέους ερευνητές στο πεδίο των ΤΠΕ. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν την 
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έννοια και τα χαρακτηριστικά της υπολογιστικής σκέψης, να εξοικειωθούν με δραστηριότητες ανάπτυξης της 

υπολογιστικής σκέψης, να αναπτύξουν ικανότητες ένταξης ανάλογων δραστηριοτήτων στη διδακτική – μαθησιακή 

διαδικασία και να συζητήσουν για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. 
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Ψηφιακές και παραδοσιακές εικαστικές ανασυνθέσεις πάνω 

στο έργο της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού. 

Σουβατζόγλου Βασίλειος 1, Χανδρινού Θεοδώρα 2 

1 Εκπ/κός ΠΕ86- Πληροφορικής 

basou@sch.gr 
2 Εκπ/κός ΠΕ08- Εικαστικών 

arteducate@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείμενο αποτυπώvει τις φάσεις υλοποίησης ενός συνεργατικού έργου eTwinning ανάμεσα σε ένα ελληνικό λύκειο 

και σ’ ένα σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνεργασία βασίστηκε σε εικαστικά έργα της ζωγράφου και 

ψηφιδογράφου Έλλης Μουρέλου-Ορφανού και οργανώθηκε πάνω στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος 

επιλογής Πληροφορικής στο Λύκειο και στο μάθημα των εικαστικών στο Δημοτικό. Στόχος ήταν να αναπτύξουν οι 

μαθητές δεξιότητες ψηφιακού χειρισμού της πολιτιστικής κληρονομίας αλλά και δεξιότητες ψηφιακής καλλιτεχνικής 

παραγωγής αλλά και με αξιοποίηση των παραδοσιακών μέσων, με τους ίδιους πάντα στόχους. Στην υλοποίηση 

αξιοποιήθηκε η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία με διάδραση και συνεισφορά με παραδοσιακούς και 

ψηφιακούς τρόπους παραγωγής. Τέλος οι εκθέσεις κινήθηκαν τόσο στο πραγματικό όσο στο εικονικό περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα την επιτυχημένη διάχυση στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τέχνη, ψηφιακή παραγωγή, ψηφιακή διαχείριση 

Η Ζωγράφος-Ψηφιδογράφος Έλλη Μουρέλου-Ορφανού 

Η Έλλη Μουρέλου-Ορφανού (1922-2011) γεννήθηκε στον Πειραιά. Υπήρξε σύζυγος του Λάμπρου Ορφανού (1916 -

1995), μεγάλου χαράκτη, ζωγράφου και διευθυντή του τμήματος χάραξης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σπούδασε 

Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με καθηγητές τους Δ. Μπισκίνη, Ο. Αργυρό και Κ. Παρθένη. 

Την περίοδο 1952-56 σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών των Παρισίων, κοντά στους J.I. 

Dupas και J. Souverbie και ειδικεύτηκε στην τέχνη της ψηφιδογραφίας στην Ecole d’ Art Italien, με τον φημισμένο 

ζωγράφο Gino Severini. Ήταν εκπαιδευτικός (1949-1979), διευθύντρια του τμήματος εικαστικών του Αμερικανικού 

Κολλεγίου θηλέων (Pierce College) Αθηνών, δημιουργώντας ένα πρωτοπόρο τμήμα για την εποχή της, εικαστικής 

επαφής με τις μαθήτριες της, μέσω της χρήσης πολλών τεχνικών όπως : ζωγραφική, γλυπτική, γραμμικό σχέδιο, 

κολάζ, κεραμική, ζωγραφική σε γυαλί, ψηφιδογραφία, υαλόμαζα πάνω σε πυρακτωμένο μπρούντζο κ.α. Για το έργο 
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της αυτό και την συμμετοχή της με τις μαθήτριες της σε σχολικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τιμήθηκε 

από τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως, Παναγιώτη Κανελλόπουλο την περίοδο μεταξύ 1959-1962. 

ΤΟ ΕΡΓΟ «Εικαστικές ανασυνθέσεις πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού» 

Το έργο eTwinning «Εικαστικές ανασυνθέσεις πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού» υλοποιήθηκε ανάμεσα 

σε μαθητές Λυκείου και μαθητές/τριες Δημοτικού, οι οποίοι εργάστηκαν και συνεργάστηκαν με ψηφιακούς και 

παραδοσιακούς τρόπους, με αφετηρία έργα της αναφερόμενης εικαστικού. Στόχοι ήταν να έχουν οι μαθητές/τριες : 

την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα συστατικά στοιχεία ενός έργου τέχνης, να εκφράσουν εικαστικά και μουσικά 

στοιχεία του έργου τέχνης, να αξιοποιούν παραδοσιακές μορφές αλλά και ψηφιακές μορφές εικαστικής δημιουργίας 

- να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικής δημιουργίας, να αναγνωρίζουν την αξία των συναισθημάτων. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ. 

Το έργο είναι καινοτόμο καθώς δραστηριοποιεί τους μαθητές σε πολλά επίπεδα με αφορμή το εικαστικό έργο της 

εικαστικού Έλλης Μουρέλου-Ορφανού. Η επικέντρωση στο σημαντικό έργο μιας ελληνίδας ζωγράφου έχει 

ενδιαφέρον από δύο πλευρές. Αφενός οι μαθητές γνωρίζουν, βιώνουν και επεξεργάζονται προϊόντα πολιτισμού της 

πατρίδας τους ενώ αφετέρου γνωρίζουν το εικαστικό έργο μιας γυναίκας ζωγράφου- ψηφιδογράφου, δίνοντάς τους 

τη δυνατότητα να μάθουν να βλέπουν και τα δύο φύλα σε κάθε δραστηριότητα και προϊόν (Miller, 2016), 

αντιλαμβανόμενοι δηλαδή πιο ολοκληρωμένα τη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Η συνεργασία και το 

τελικό αποτέλεσμα αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερα καινοτομικό στοιχείο καθώς συνάπτονται και υλοποιούνται μεταξύ 

ενός Λυκείου και ενός Δημοτικού σχολείου. Με δεδομένη την δύσκολα ευρισκόμενη κατατεθειμένη εμπειρία πάνω 

σε τέτοιες συνεργασίες, η σύμπραξη αυτή προσθέτει στη βιβλιογραφία που αφορά στο ζήτημα της σύμπραξης 

σχολικών μονάδων διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης.  

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα στο Λύκειο αφορούσε το μάθημα επιλογής της Πληροφορικής. Στο 

αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπεται η διδασκαλία Web2.0 εργαλείων όπως επίσης και η δημιουργία ιστοσελίδων. Οι 

μαθητές έμαθαν και εφάρμοσαν βιωματικά, ομαδοσυνεργατικά τα εργαλεία αυτά. και συνδέθηκαν  με την τέχνη και 

κυρίαρχα με την ψηφιακή διαχείρισή της αλλά και την παραγωγή ψηφιακής τέχνης μέσω των Web2.0 εργαλείων. Στο 

Δημοτικό σχολείο, όλες οι δραστηριότητες εντάχθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών και ακολουθήθηκε ο οδηγός 

σπουδών ενώ ταυτόχρονα και δύο σχολεία οι δραστηριότητες είχαν και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Η διδασκαλία 
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της Τέχνης συνδέθηκε με άλλα γνωστικά αντικείμενα: με το μάθημα της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, της Μουσικής, τα 

Θρησκευτικά, τη Θεατρική Αγωγή, την Περιβ/ντική εκπαίδευση, την Αγωγή Υγείας, την Αγγλική γλώσσα και μέσω της 

χρήσης εργαλείων Η/Υ διευρυνθήκαν οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες τους.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η επικοινωνία υλοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και συχνότατες τηλεφωνικές 

επαφές και συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο. Οι μαθητές έκαναν χρήση της πλατφόρμας twinspace (σελίδες ορατές 

σε όλους, συμμετοχή σε live εκδηλώσεις, chat, forum, ημερολόγιο του έργου) όπου ενσωματώθηκε μεγάλος όγκος 

του υλικού που δημιουργήθηκε από τα συνεργαζόμενα Σχολεία. Δεν παραμελήθηκαν καθόλου οι παραδοσιακές 

μορφές επικοινωνίας αφού ανταλλάχθηκαν πολλές φορές εικαστικές δημιουργίες, κάρτες για τα Χριστούγεννα, άλλα 

έργα, ιδέες και μηνύματα με το κλασικό ταχυδρομείο. Το έργο υλοποιήθηκε με συμμετοχή 15 μαθητών/τριών 

Λυκείου και 16 Δημοτικού. Στο λύκειο δημιουργήθηκαν ομάδες των δυο-τριών σταθερές ενώ στο Δημοτικό οι ομάδες 

άλλαζαν σύνθεση. Λόγω της ηλικιακής διαφοράς επιδιώχθηκε πάντα η επαφή να είναι πολλοί προς πολλούς και όλοι 

προς όλους. Η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή προκειμένου ο έλεγχος της ποιότητας της επικοινωνίας να είναι πλήρης. 

Οι επιμέρους δράσεις πάντοτε ακολουθούσαν μια φιλοσοφία δημιουργίας ή αναζήτησης κοινών πεποιθήσεων ως 

προς την υλοποίηση. Η διαδικασία των δύο τηλεδιασκέψεων που έγιναν, υπήρξαν ιδιαίτερα αποδοτικές. Πάντως 

δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μη λεκτική επικοινωνία, λόγω της φύσης της εταιρικής σχέσης, αξιοποιώντας όλα τα 

υλικά και νοητικά εργαλεία με τα οποία διαμεσολαβείται ο κόσμος μας. Δηλαδή η αλληλεπίδραση κρίθηκε ως το 

μέσο της απόκτησης και των αξιών της συνεργασίας αλλά και της γνώσης. Από τα υλικά εργαλεία ως τα ψηφιακά έως 

και τους υλικούς πόρους που διατίθεντο στην αίθουσα διδασκαλίας, όλα αξιοποιήθηκαν για την αλληλεπίδραση των 

εκπαιδευομένων αλλά και με τα έργα της ζωγράφου- ψηφιδογράφου που μελετήθηκε (Llum & Johansson, 2012). 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ. 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, υπήρξε κυρίαρχη προτεραιότητα για το Λύκειο καθώς το έργο ήταν 

ενταγμένο σε κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος Πληροφορικής. Για το δημοτικό η χρήση των 

εργαλείων συμπλήρωνε τα διαθέσιμα εργαλεία προς παραγωγή των εικαστικών έργων, πέραν της επικοινωνίας και 

προβολής. Τo TwinSpace είναι η πλατφόρμα αναφοράς του έργου. Άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube 

ενσωματώθηκαν στο twinspace. Χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού όπως Word, 

Excel, Moviemaker, Voice Recorder, Photoshop και PowerPoint. Επίσης αξιοποιήθηκαν διαδικτυακές εφαρμογές και 

web2.0 tools. Ενδεικτικά αναφέρονται : Padlet, δημιουργία κινούμενων εικόνων και βίντεο μέσω του gifmaker.me , 

εργαλεία ζωγραφικής, aggie.io, pixiz καθώς και e-book ISSUE, ThingLink, slide share, Answer Garden κλπ. 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Μία επιλογή από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Δραστηριότητα 1: Συγκρότηση ομάδων  
Οι μαθητές του Δημοτικού πρότειναν τα ονόματα της ομάδας που θα συγκοτείτο, τα οποία τέθηκαν σε ψηφοφορία 

ώστε να επιλεγεί ένα απ’ αυτά. Τα ονόματα που επικράτησαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν:  Οι ζωγράφοι της 

χαράς / Μαθηματικοί με πινέλα / Art and Maths champions / Ομάδα Τέχνης και Tεχνολογίας / Φαντασία χωρίς 

Γεωμετρία / Art, Maths and Fun / e-Art Travellers. Η ψηφοφορία ανέδειξε το " Φαντασία χωρίς Γεωμετρία ". 

Δραστηριότητα2: Το Logo και η αφίσα του έργου  
Το Logo του έργου δημιουργήθηκε με το συνεργατικό εργαλείο ζωγραφικής https://aggie.io, το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να ζωγραφίσουν συνεργατικά και από απόσταση (Σχήμα 1). Η αφίσα δημιουργήθηκε στο 

τέλος του προγράμματος με χρήση του photoshop και αξιοποίησε όλα σχεδόν τα παραχθέντα έργα. 

 
Σχήμα 1:Η αφίσα (αριστερά) και το logo του έργου (δεξιά) 

Δραστηριότητα 3: ΣΧΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ 
Οι μαθητές/τριες επέλεξαν ένα έργο της Έλλης Μουρέλου και το σύνδεσαν με ένα ποίημα, είτε από την γνώση και 

εμπειρία τους είτε με αναζήτηση στο web με λέξεις κλειδιά, σχετικές με τη εικόνα. Έπειτα δημιούργησαν μια δική 

τους σύνθεση εικόνας και λόγου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα επιλεγέντα έργα που επέλεξαν, οι τίτλοι των 
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ποιημάτων και οι ποιητές και η τελική σύνθεση σε Padlet. Στο Λύκειο η δραστηριότητα αυτή ήταν ατομική ενώ στο 

δημοτικό τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες.   

ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ  ΕΠΕΛΕΞΑΝ 

 

Γιώργης Παυλόπουλος, «Στης Κίρκης» ΛΥΚΕΙΟ 

 

Κωνσταντίνος Καβάφης «Τελειωμένα» ΛΥΚΕΙΟ 

 

Σοφία Αγραπίδη. «Ταξίδι στο πέλαγο του νου» 
Ντίνος Χριστιανόπουλος «Η Θάλασσα» 
Κική Κωνσταντίνου «Ο Βυθός» 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Νίκος Καββαδίας «Μαραμπού»  
Κατερ. Σιγάλα : «Ο βυθός μου, ο δικός μου παράδεισος» 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Federico García Lorca «Γη» 
Μανόλης Αναγνωστάκης «Τοπίο» 
Γιάννης Ρίτσος «Ο τόπος μας» 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Federico García Lorca «Ψυχή Απούσα» 
Federico García Lorca «Έσβησε τ' όνειρο για πάντα» 

ΛΥΚΕΙΟ 

 

Νίκος Γκάτσος «Ο εφιάλτης της Περσεφόνης» ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

Οδυσσέας Ελύτης «Κορίτσι» ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

ΚΟΙΝΗ  

ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΕ PADLET 

Πίνακας 1: Σύνδεση έργων και ποιημάτων και συνολική παρουσίαση 
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Δραστηριότητα 4: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή κουλτούρα αλλάζει τη φύση της τέχνης, την πολιτιστική παραγωγή και τους ίδιους τους 

θεατές. (Benjamin, 1969). Τα έργα που δημιουργούνται είτε ψηφιακά είτε παραδοσιακά και μετατρέπονται σε 

ψηφιακή μορφή, μπορούν να αναρτηθούν στο Διαδίκτυο δηλαδή έχουν μεγάλη δυνητικά προσβασιμότητα αλλά και 

δυνατότητα νέων μορφών παρουσίασης και παραγωγής. Οι μαθητές λοιπόν εργάστηκαν και ως παραγωγοί έργων 

τέχνης αλλά ταυτόχρονα και διακινητές της παραγωγής τους ενώ σημαντική διάσταση αποτέλεσε ότι επιχείρησαν 

διακίνηση και διαχείριση πολιτιστικών προϊόντων υψηλής τέχνης όπως τα έργα της Έλλης Μουρέλου. Στο πρόγραμμα 

που υλοποιήθηκε η παραγωγή ήταν εξίσου σημαντική με την επικοινωνία αλλά και τη διάδραση μεταξύ των 

μαθητών/τριών. Τελικά δημιουργείτο ένα κοινός τόπος και χώρος δημιουργίας όπου τα έργα έπαιρναν κάποιες 

φορές την τελική τους μορφή στα χέρια άλλων από τους αρχικούς δημιουργούς. Υπήρξαν έργα που πήραν την τελική 

τους μορφή μέσα από τη συμμετοχική δράση ακόμα και πέρα από τους μαθητές όπως για παράδειγμα οι γονείς. 

Όλοι τελικά οι συμμετέχοντες ήταν διαχειριστές των έργων, δημιουργοί και συνδημιουργοί, και διακινητές των 

έργων (Kluszczynski, 2010). Στο Σχήμα2  παρατίθενται μερικά έργα των μαθητών.  

 

Σχήμα 2: Ψηφιακές ανασυνθέσεις έργων 

Δραστηριότητα 5:ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 
Η δραστηριότητα που ακολούθησε ήταν η δημιουργία ενός padlet (Σχήμα 4) στο οποίο το κεντρικό θέμα ήταν το 

ψηφιδωτό και το σχέδιο της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού με θέμα τις τέσσερις εποχές. Οι μαθητές πρόσθεσαν στον 

συνεργατικό αυτό τοίχο φωτογραφίες από ζωγραφιές, μικρά ποιήματα εμπνευσμένα από το θέμα των τεσσάρων 

εποχών και χρησιμοποιώντας και το ίδιο το έργο ως στοιχείο της τελικής σύνθεσης. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το 

γεγονός ότι οι μικροί μαθητές δημιούργησαν και αυτοί τα δικά τους Haiku. (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: Το συνεργατικό Padlet με θέμα τις τέσσερις εποχές 

Δραστηριότητα 6: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ 
Οι μαθητές από το Λύκειο δημιούργησαν, με βασική μονάδα κάποιο έργο ή μέρος του της Έλλης Μουρέλου, τους 7 

τύπους μονοδιάστατων λωρίδων που προκύπτουν από εφαρμογή του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφουν οι 

Albers et. al (1990). Οι επτά τύποι δημιουργήθηκαν σε PowerPoint χρησιμοποιώντας ως βασικό μοτίβο ένα έργο της 

Μουρέλου και με αντιγραφή, επικόλληση , οριζόντια, κατακόρυφη αναστροφή και περιστροφή 180ο (Σχήμα 4). 

 

Σχήμα 4: Οι επτά τύποι  ατέρμονων μονοδιάστατων διακοσμητικών λωρίδων 
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Δραστηριότητα 7: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 
Η δραστηριότητα αυτή αφενός είχε σχέση με τη δημιουργία έργων ενώ ταυτόχρονα απετέλεσε και σημαντικό 

κομμάτι της επικοινωνίας και της διάδρασης μεταξύ των μαθητών. Συνδυάστηκαν παραδοσιακές και ψηφιακές 

μορφές δημιουργίας, ανταλλαγής και επικοινωνίας. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία και ανταλλαγή ευχετήριων 

καρτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται κάρτες που σχεδίασαν οι 

μαθητές του λυκείου πάνω σ’ ένα έργο της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού (στην εικόνα είναι σε κόκκινο πλαίσιο). Η 

δημιουργία τους βασίστηκε στο powerpoint, με αλλαγές στις εικόνες και πρόσθεση σχημάτων και wordart και τελική 

αποθήκευση με τη μορφή εικόνας. Κατά την περίοδο του Πάσχα δημιουργήθηκαν ευχετήριες κάρτες με χρήση του 

Photoshop, συνδυάζοντας την παραδοσιακή εικόνα του κόκκινου αυγού με τμήματα έργων της ζωγράφου (Σχήμα 5). 

Αντίστοιχα το δημοτικό σχολείο δημιούργησε έργα με βάση έργα της Έλλης Μουρέλου, με αγγέλους, με τίτλο “send 

me an angel”. Στο σχήμα 6 παρατίθενται σε κόκκινο πλαίσιο τα έργα της ζωγράφου-ψηφιδογράφου και ενδεικτικά 

έργα των μαθητών. Η δημιουργία των έργων ακολούθησε πολλές τεχνικές, όπως ζωγραφική, γλυπτική και animation 

και έγινε επίσης διαθεματική σύνδεση με τη δημιουργική ανακύκλωση, ως διάσταση της περιβαλλοντικής εκπ/σης. 

 
Σχήμα 5: Οι ψηφιακά σχεδιασμένες Χριστουγεννιάτικες κάρτες των μαθητών λυκείου 

 



 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning 

 
 

 

 

763 

Σχήμα 6:Οι χριστουγεννιάτικες δημιουργίες των μαθητών του Δημοτικού σχολείου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Η διάδοση του προγράμματος αποτελεί ουσιαστικό συστατικό του καθώς συμβάλλει στην ανάδειξη της 

προστιθέμενης αξίας του για τη σχολική κοινότητα. Ο σχεδιασμός μιας αφίσας αποτελεί το πρώτο εργαλείο 

ανάδειξης της συνεργασίας και προσέλκυση της προσοχής του κοινού. Η δημιουργία της αφίσας πραγματοποιήθηκε 

από ομάδα τριών μαθητών με έντονη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Πληροφορικής σε λογισμικό Photoshop 

(Σχήμα1). Και στα δύο σχολεία πραγματοποιήθηκε έκθεση των παραχθέντων προϊόντων που συμβάλλει όχι μόνο στη 

διάχυση εντός της σχολικής κοινότητας αλλά και στην ενίσχυση της διάδρασης ανάμεσα στα σχολεία (Σχήμα 7). 

 

Σχήμα 7: Η παρουσίαση της δράσης στο Λύκειο (αριστερά) και στο Δημοτικό (δεξιά) 

ΑΝΑΔΡΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

Το έργο βασίστηκε στη διάδραση ανάμεσα στους δύο εταίρους και βασική αρχή καθορίστηκε η διάδραση μέσω της 

δημιουργίας. Μερικά παραδείγματα παρατίθενται στη συνέχεια.  Παράδειγμα 1: Όταν οι μαθητές Λυκείου 

δημιούργησαν τα διακοσμητικά μοτίβα και τα έστειλαν και ψηφιακά και τυπωμένα, οι μαθητές του Δημοτικού τα 

αξιολόγησαν, βάζοντας βαθμό στο κάθε μοτίβο που αντιστοιχούσε στο πόσο τους άρεσαν (Σχήμα 8).Επίσης 

μεταφέροντας τα τυπώματα στο σπίτι δημιούργησαν νέα έργα με τη συμμετοχή των γονέων ή των συγγενών τους. 

Στο ίδιο σχήμα φαίνονται τρεις περιπτώσεις. Η δημιουργία μιας μολυβοθήκης, μιας φωλιάς πουλιών και μιας 

ακουαρέλας που δημιούργησε το παιδί μαζί με τη γιαγιά του. 
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Σχήμα 8: Διάδραση των μαθητών Δημοτικού και συμμετοχή των γονέων 

Παράδειγμα 2: Στα έργα των μαθητών Δημοτικού που είχαν ως αφόρμηση το χαρακτικό της Έλλης Μουρέλου-

Ορφανού (στο σχήμα 9 σε άσπρο και κόκκινο πλαίσιο) με τίτλο «Ισπανία», τα οποία μετά τη δημιουργία τους 

στάλθηκαν στους μαθητές Λυκείου, οι τελευταίοι δημιούργησαν νέα ψηφιακά έργα τα οποία τα ανάρτησαν ως 

απάντηση (Σχήμα 9). Παράδειγμα 3: Σε ανταπάντηση των μηνυμάτων των μαθητών Δημοτικού, προς το κλείσιμο της 

συνεργασίας που στάλθηκαν και ψηφιακά και σε φυσικό μέσο, οι μαθητές του Λυκείου απάντησαν με ψηφιακές 

κάρτες, δημιουργημένες στο paint των windows (Σχήμα 10). 

 

Σχήμα 9: Τα έργα με μολύβι των μαθητών Δημοτικού και τα’ αντίστοιχα ψηφιακά του Λυκείου 
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Σχήμα 10: Η διάδραση ανάμεσα στα δύο σχολεία με ανταλλαγή μηνυμάτων 

Παράδειγμα 4: Οι μαθητές του Δημοτικού δημιούργησαν και έστειλαν εικαστικό σύνολο και ηχητικό μήνυμα 

χαιρετισμού και το 4ο Λύκειο Τρίπολης απάντησε με μορφοποίηση όλου του υλικού και τη δημιουργία ενός βίντεο, 

το οποίο αναρτήθηκε και στο Youtube (Σχήμα 11). 

 
Σχήμα 11: Στιγμιότυπα από το βίντεο 

Το έργο αξιολογήθηκε στη λήξη από μαθητές, από γονείς και από άλλους εκπαιδευτικούς που ανέλαβαν το ρόλο του 

εξωτερικού αξιολογητή. Ενδεικτικά παρατίθενται δύο σχόλια εκπαιδευτικών «Ενθουσίασε η επικοινωνία που είχαν 

μέσω ταχυδρομείου και μέσω ψηφιακής σύνδεσης. Οι διαφορετικές Τέχνες και τεχνικές που έμαθαν οι μαθητές και η 

γνωριμία με τα έργα της Ελληνίδας Εικαστικού Έλλης Μουρέλου-Ορφανού πλούτισαν την Εικαστική τους παιδεία» 

«γνώρισαν τα έργα της Ελληνίδας Ζωγράφου Έλλης Μουρέλου Ορφανού. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και 

έγινε συνεργασία με τους μαθητές του Λυκείου Τρίπολης… ήταν καινοτομία» «είχα επιφυλάξεις για τη συνεργασία, 

αλλά βλέπω τα εξαιρετικά αποτελέσματα …όλα καλά!!». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το έργο ανάμεσα σε ένα Δημοτικό και σ’ ένα Λύκειο, όπως φαίνεται και από τις αξιολογήσεις μαθητών, γονέων αλλά 

και άλλων εκπαιδευτικών πέρα από αυτούς που υλοποίησαν το έργο, κρίνεται επιτυχημένο. Ο σχεδιασμός του ήταν 

σαφής ως προς την περιοχή και την πτυχή που εξετάζει και διαπραγματεύεται, περιελάμβανε πολλές δράσεις και 

μεθόδους και διαμοίρασε τη δημιουργία αλλά και την εμπειρία στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (Chandrinou, 

2015). Η συνεργασία αυτή δημιουργεί έναν χώρο πειραματισμού πάνω σε συνεργασίες μεταξύ σχολείων 

διαφορετικών βαθμίδων στη βάση όμως της ισότιμης συμμετοχής και δράσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές 

του Δημοτικού επέδειξαν ισάξια δεινότητα με αυτούς του Λυκείου στην παραγωγή εικόνων. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συντελεστές του έργου απευθύνουν τις ευχαριστίες τους στον γιο της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού, αρχιτέκτονα κ. Μίνω 
Ορφανό πρώτιστα για την εμπιστοσύνη απέναντι τους και για την προσφορά των φωτογραφιών των έργων των δύο αγγέλων. 
Επίσης απευθύνουν τις ευχαριστίες τους στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα για την ηλεκτρονική 
ανάρτηση του πλήρους σώματος των έργων της Έλλης Μουρέλου-Ορφανού, που διαθέτουν στις συλλογές τους. Η πρωτοπόρα 
αυτή απόφαση του μουσείου για την ελληνική πραγματικότητα, δημιούργησε την δυνατότητα στους μαθητές της ανεύρεσης των 
έργων, της επιλογής αυτών και της χρήσης τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Επίσης έδωσε τη δυνατότητα της 
πρόσβασης στο βιογραφικό της εικαστικού ώστε να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα της δημιουργού. Ως συμπέρασμα 
προκύπτει, ότι η επιλογή της εικαστικού Έλλης Μουρέλου- Ορφανού και της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, Μουσείο Γ.Ι. 
Κατσίγρα ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς του προγράμματος αυτού, μέσα σε διαφορετικούς χρόνους και τόπους, 
υπηρετώντας τον ίδιο σκοπό .  
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eTwinning, STEM & Εκπαιδευτική Ρομποτική:  

Η περίπτωση του «Robozoo» 

Μαρκέλλου Πηνελόπη1 
1 Δρ., Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής 

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86, 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού 

markel@ceid.upatras.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το έργο «Robozoo» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης eTwinning STEM 1.0, συνδυάζοντας την προσέγγιση STEM 

με την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Βασικός στόχος του ήταν οι μαθητές/μαθήτριές μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους 

για τα ζώα και το φυσικό περιβάλλον όχι με στείρο, παπαγαλίστικο τρόπο αλλά μέσα από ποικιλία διαθεματικών, 

συνεργατικών και βιωματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν και να 

συνεργαστούν με συνομήλικα παιδιά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να υλοποιήσουν κοινές ασκήσεις και δράσεις, 

να επιστρατέψουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα, 

να αναπτύξουν ακουστικές, γλωσσικές και ψηφιακές δεξιότητες, να απολαύσουν τη διαδικασία μάθησης και να 

διασκεδάσουν.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, STEM, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Lego Education WeDo 2.0, Beebot, Web 2.0 Εφαρμογές, 

Ζώα, Περιβάλλον 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το σχολείο μας, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού του Ν. Κορινθίας, συμμετείχε για πρώτη φορά σαν ιδρυτής σε 

ένα έργο eTwinning τον Ιανουάριο του 2018. Αφορμή στάθηκε η παραλαβή από τη Δράση eTwinning STEM 1.0, 

εξοπλισμού ρομποτικής Lego Education WeDo 2.0. Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό της χορηγίας σε συνδυασμό με τον 

υπάρχοντα εξοπλισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του Εργαστήριου Πληροφορικής, ο οποίος περιελάμβανε δυο 

πακέτα Lego Education WeDo 1.0, τέσσερα πακέτα WeDo 2.0 καθώς και ένα Beebot (Glezou, 2017), σχεδιάστηκε το 

eTwinning έργο με τίτλο «Robozoo» (https://twinspace.etwinning.net/59826/home) που ακολουθούσε την 

εκπαιδευτική προσέγγιση STEM ενσωματώνοντας στοιχεία Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μαθηματικών 

(Sanders, 2008). Στο έργο συμμετείχαν εκτός από το σχολείο μας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων και το Szkoła 

Podstawowa w Żegiestowie από την Πολωνία.  
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Βασικός στόχος του έργου ήταν να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριές μας σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και 

τα ζώα ειδικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες που αφορούσαν 

στην κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομποτικών μοντέλων ζώων, στη δημιουργία βίντεο, animation, παιχνιδιών, 

ιστοριών, κόμικς, χειροτεχνιών, κλπ., ώστε τα παιδιά να ενθαρρυνθούν να ανακαλύψουν και να μελετήσουν τα ζώα 

που ζουν στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειές τους, τα επαπειλούμενα είδη αλλά 

και να μάθουν τρόπους πως να τα προστατέψουν. Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι μαθητές/μαθήτριες απέκτησαν 

γνώσεις για το αντικείμενο μελέτης και κατέκτησαν νέο λεξιλόγιο στην αγγλική γλώσσα με παιγνιώδη και βιωματικό 

τρόπο και όχι με στείρα αποστήθιση. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν με 

μαθητές/μαθήτριες από την Ελλάδα και άλλες χώρες και συνειδητοποίησαν ότι είναι εφικτή η αρμονική συνεργασία 

μαζί τους, εκπόνησαν κοινές ασκήσεις και δραστηριότητες, εξάσκησαν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ και διασκέδασαν.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο το αντικείμενο του έργου που ήταν η διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών/μαθητριών 

μας για τα ζώα μέσω της φιλοσοφίας STEM, συνδυασμένης με την εκπαιδευτική ρομποτική, αλλά και τη μικρή ηλικία 

τους (από 6 έως 12 χρονών), επιλέχθηκε κάθε εβδομάδα να εξετάζεται μια διαφορετική πτυχή του θέματος 

προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες τους (ηλικιακές, γνωστικές, παιδαγωγικές, Αναλυτικού Προγράμματος, κλπ.).  

Συνεπώς, θα λέγαμε ότι χρησιμοποιήθηκε μια παιδαγωγική προσέγγιση βασισμένη σε λεκτικές, διαισθητικές και 

ενεργητικές μεθόδους. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς ασκήσεις, δραστηριότητες 

και Φύλλα Εργασίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι μαθητές/μαθήτριες εντός της Τάξης και του Εργαστηρίου 

Πληροφορικής εργάστηκαν σε μικρές ομάδες αλλά και ανεξάρτητα. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως ο καταιγισμός 

ιδεών, οι ερωτήσεις-απαντήσεις και οι συζητήσεις. Οι μαθητές/μαθήτριες έθεταν προβληματισμούς, πρότειναν 

λύσεις, συναποφάσιζαν, σχεδίαζαν τα βήματα, αξιοποιούσαν τα προτεινόμενα εργαλεία ΤΠΕ και τελικά υλοποιούσαν 

με τον προσφορότερο τρόπο την κάθε δραστηριότητα. Καλλιεργήθηκαν έτσι δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας 

και ενθαρρύνθηκε η αυθόρμητη ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και απόψεων.  

Ο/Η εκπαιδευτικός είχε ρόλο συντονιστικό και καθοδηγητικό, επιβλέποντας τη διαδικασία και όπου έκρινε 

απαραίτητο παρέμβαινε, συμβούλευε και καθοδηγούσε. Αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε κυρίως με τα παιδιά των 

μεγαλύτερων τάξεων. Στα μικρότερα παιδιά το πλαίσιο ήταν πιο σφιχτό και υπήρχε μεγαλύτερη υποστήριξη. 

Παράλληλα, παρουσιάζαμε αλλά και παρακολουθούσαμε την ολοκλήρωση της κάθε συνεργατικής δραστηριότητας 

σε εθνικό/διεθνές επίπεδο με ενεργητικό σχολιασμό της και απώτερο στόχο τη γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη, την 
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ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, σχολίων αλλά και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ουσιαστικότερης επικοινωνίας και 

συνεργασίας. Όλα τα παραπάνω υλοποιήθηκαν μέσα σε ένα ομαδικό πνεύμα και αίσθημα υπευθυνότητας για την 

υλοποίηση της κάθε δράσης από τα συμμετέχοντα παιδιά που θα χαρακτηρίζαμε αξιοσημείωτο.  

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις Οδηγίες Διδασκαλίας 

των ακόλουθων μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου: (α) Μελέτη Περιβάλλοντος, (β) Γλώσσα, (γ) Μαθηματικά, (δ) 

Εικαστικά, (ε) Μουσική και (στ) Πληροφορική. Το γνωστικό υλικό των μαθημάτων αποτέλεσε, όπου απαιτούνταν, τη 

θεωρητική βάση για να διαμορφώσουν από τη μια μεριά οι εκπαιδευτικοί τις δραστηριότητες και τα Φύλλα Εργασίας 

και από την άλλη οι μαθητές/μαθήτριες να συνθέσουν τις εργασίες τους. Όπως έχει προαναφερθεί, το έργο 

αποσκοπούσε στη διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών/μαθητριών σχετικά με τα ζώα και γενικότερα το 

περιβάλλον μέσω της STEM μεθοδολογίας-προσέγγισης αλλά και την ανάπτυξη επικοινωνιακών, μεθοδολογικών και 

συνεργατικών δεξιοτήτων με έναν καινοτόμο, δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο.  

Τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με τις γλωσσικές δεξιότητες (ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, προφορική κατανόηση 

και έκφραση) και κυρίως με τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα (τεχνολογικός γραμματισμός, ψηφιακός 

γραμματισμός, παγκόσμιος γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός και γραμματισμός της πληροφορίας), προκειμένου 

οι μαθητές/μαθήτριες να είναι σε θέση να καθορίσουν ερωτήσεις και προβλήματα, να σχεδιάσουν και να επιλέξουν 

λύσεις, να συλλέξουν και να οργανώσουν δεδομένα, να αξιολογήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα, να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες, να ακολουθήσουν οδηγίες και καθορισμένα χρονικά όρια, να παρουσιάσουν την εργασία τους και να 

εφαρμόσουν την τεχνολογία (van Laar et al., 2017). Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν η διδασκαλία της Μελέτης 

Περιβάλλοντος, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μουσικής και γενικότερα της Τέχνης και φυσικά της 

Τεχνολογίας με στόχο την εφαρμογή τους σε διαφορετικά επίπεδα επικοινωνίας-συνεργασίας και σε αναλογικό-

ψηφιακό περιβάλλον. Τελικά επιδιώχθηκε οι μαθητές/μαθήτριες να εργάζονται σε μικρές ομάδες, να χρησιμοποιούν 

πολλαπλά υλικά και εργαλεία για την ολοκλήρωση των εργασιών τους, αξιοποιώντας και βελτιώνοντας πνευματικές, 

γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες (Khanlari, 2013). 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Οι Νέες Τεχνολογίες, συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του Προγράμματος. Η συμβολή τους έγκειται αρχικά 

στη χρήση τους ως μέσο επίτευξης των στόχων. Παρείχαν τις δυνατότητες ενίσχυσης και διεύρυνσης των 

παιδαγωγικών πρακτικών, με τις οποίες διεκδικήθηκε η κατάκτηση των διδακτικών στόχων του έργου που 

αφορούσαν στην απόκτηση γνώσεων για τα ζώα της χώρας μας αλλά και του κόσμου, στην απόκτηση 
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γνώσεων/δεξιοτήτων ΤΠΕ και Αγγλικών και στην ενίσχυση των στάσεων απέναντι στα επαπειλούμενα ζώα και 

γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος. Εξυπηρέτησαν επίσης τη δεδομένη ανάγκη για ένα πιο «ανοιχτό» 

στην τοπική κοινωνία σχολείο και ταυτόχρονα πιο συνεργάσιμο στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής σχολικής κοινότητας.  

Με βάση αυτή τη λογική αξιοποιήθηκαν ποικίλα διαδικτυακά εργαλεία, προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να 

συνεπικουρούν τις προσπάθειες των μαθητών/μαθητριών και όχι να τις υποκαθιστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Zeemaps για την προβολή των εταίρων, TypeForm για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επιλογής λογότυπου, Padlet για την 

ανάρτηση υλικού, H5P για τη δημιουργία online ασκήσεων, Quizizz για τη διεξαγωγή ταυτόχρονου κουίζ, YouTube για 

την προβολή των δημιουργημένων βίντεο, JigSawPlanet για τη δημιουργία διαδικτυακών παζλ, Scratch για τον 

προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών/καρτών/παιχνιδιών, Lego Software για την Εκπαιδευτική Ρομποτική, Lego 

Digital Designer για προσομοιώσεις, Mindomo/Popplet για εννοιολογικούς χάρτες, OnColoring, TuxPaint και 

ArtForKidsHub για ζωγραφική, Garfield Comic Creator, StoryBoardThat, MakeBeliefsComix για τη δημιουργία κόμικς, 

Quiver για την Επαυξημένη Πραγματικότητα, Storybird για τη δημιουργία εικονοβιβλίων/ποιημάτων/καρτών, 

WordArt για σύννεφα λέξεων, PhotoStory για τη δημιουργία βίντεο για τα ζώα υπό εξαφάνιση, Toontastic για 

animation, ChatterPix Kids, MuseScore, PowerPoint, Word, Excel, Flipbook, BuilYourWildSelf, Google Αναζήτηση, 

Google Μετάφραση, WWF Together App, Digiduck’s Big Decision, Tricider για την αξιολόγηση των δράσεων, κλπ.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Στο πλαίσιο του έργου, υλοποιήθηκαν μια σειρά από δραστηριότητες που στόχο είχαν να διευρύνουν τις γνώσεις των 

μαθητών για τα ζώα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση εργαλείων και εφαρμογών Web 2.0.  

Καλωσόρισμα και παρουσίαση των εταίρων του Έργου. Δημιουργία μιας κοινής σελίδας στο Padlet 

(https://padlet.com/lmlukasik/uzc0t47m90s4) και ενός χάρτη στο εργαλείο Zeemaps (http://j.mp/2ETKkbK) 

όπου παρουσιάζονταν τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο. Περιλάμβαναν στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες 

και σύντομα βίντεο παρουσίασης των σχολείων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία των Ελλήνων και Πολωνών 

μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών μέσω Skype. 

Λογότυπο του Έργου. Οι μαθήτριες/μαθητές ζωγράφισαν διάφορα λογότυπα με ζωάκια και στη συνέχεια ψήφισαν 

αυτό που τους άρεσε περισσότερο μέσω του online εργαλείου Typeform: 

https://lidia69.typeform.com/to/kLL7Dv (Πολωνία) και https://markellou.typeform.com/to/DraEVi (Ελλάδα). 

Το λογότυπο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους παρουσιάζεται στη συνέχεια.  
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Padlet με ζώα και άλλες Δραστηριότητες. Δημιουργία συνεργατικού τοίχους 

(https://padlet.com/lmlukasik/mpchdpaqnzpt) με εικόνες και ονομασίες των ζώων στα αγγλικά. Οι μαθητές 

επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα, μελέτησαν και έμαθαν τις ονομασίες τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε εξάσκηση σε 

κοινές online ασκήσεις που δημιουργήθηκαν στο εργαλείο H5P.com (α) Μαθαίνουμε για τα άγρια ζώα μέσα από 

σύντομα βίντεο του National Geographic Kids (https://h5p.org/node/203455), (β) Αναγνωρίζουμε το ζώο της 

εικόνας και πληκτρολογούμε το όνομά του στα αγγλικά στο σύντομο online κουίζ (https://h5p.org/node/177893), 

(γ) Βρίσκουμε ποια από τα ζώα είναι θηλαστικά (https://h5p.org/node/204906), (δ) Παιχνίδι μνήμης (memory 

game) όπου οι μαθητές/μαθήτριες ταιριάζουν τις κάρτες των ζώων (https://h5p.org/node/183733). Επίσης, 

δημιουργήθηκε ένα online puzzle στην εφαρμογή JigsawPlanet 

(https://www.jigsawplanet.com/ ?rc=play&pid=241e576d6ea7) με στόχο την αποκάλυψη του κρυμμένου ζώου 

της εικόνας. Ακολούθησε η διεξαγωγή ταυτόχρονου κουίζ μεταξύ των Ελλήνων και των Πολωνών 

μαθητών/μαθητριών στην εφαρμογή Quizizz.com. 

Ρομποτικά Μοντέλα. Με τους/τις μαθητές/μαθήτριες των μεγαλύτερων τάξεων κατασκευάσαμε ρομποτικά μοντέλα 

ζώων όπως αλιγάτορας, λιοντάρι, μαϊμού, ψάρι, κλπ., τα οποία προγραμματίσαμε είτε με το Scratch, είτε με το 

λογισμικό της Lego. Αντίστοιχες κατασκευές δημιούργησαν και το σχολείο από τα Βριλήσσια (σαλιγκάρι, χελώνα, 

κλπ.) καθώς και το σχολείο από την Πολωνία (μέλισσα, δελφίνι, αλογάκι της Παναγίας, κλπ.). Επίσης, υλοποιήσαμε 

μια μηχανή με την οποία βάψαμε τα πασχαλινά μας αβγά. Χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή Lego Digital Designer 

που προσομοιώνει στην οθόνη του υπολογιστή μας τα τουβλάκια lego και κατασκευάσαμε σκηνές με ζώα. 

Παράλληλα, σε έναν συνεργατικό εννοιολογικό χάρτη στην εφαρμογή Mindomo παρουσιάσαμε όλα τα ρομποτικά 

μοντέλα που δημιουργήσαμε με τα Lego WeDo. 
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Beebot. Οι μαθητές/μαθήτριες των μικρότερων τάξεων χρησιμοποίησαν τη μελισσούλα Beebot και υλοποίησαν 

διάφορες δραστηριότητες όπως η δημιουργία λαβύρινθου με τα τουβλάκια lego και προγραμματισμός της 

μελισσούλας να κινηθεί και να συλλέξει όλα τα λουλουδάκια, παιχνίδι «φιδάκι», κλπ.  

 

 
 
Scratch. Δημιουργήσαμε έναν κοινό χώρο στο Scratch με τίτλο «Robozoo» που περιλαμβάνει δυο Συλλογές, την 

«Poland» και την «Greece», στις οποίες ανεβάσαμε τις εργασίες των μαθητών/μαθητριών όπως το παιχνίδι «Το 

λιοντάρι και ο λαβύρινθος» όπου τα παιδιά πρέπει να κατευθύνουν το λιοντάρι να βρει την έξοδο του λαβυρίνθου, 

το παιχνίδι «Καρχαρίας και ψάρια» όπου ο καρχαρίας κινείται στον βυθό με στόχο να φάει τα ψαράκια, 

πασχαλιάτικες κάρτες, τον μύθο του Αισώπου «Η αλεπού και τα σταφύλια», κλπ. 

Επαυξημένη Πραγματικότητα και Quiver. Χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας Quiver, 

ζωγραφίσαμε ζώα (χαριτωμένους μικρούς πιγκουΐνους, ερωτευμένους παπαγάλους, πασχαλινά κουνελάκια, κ.ά.) 

καθώς και σκηνές με ζώα, τις «ζωντανέψαμε» με το tablet, βγάλαμε φωτογραφίες και βίντεο, παίξαμε παιχνίδια, 

φτιάξαμε κάρτες για το Πάσχα και το Καλοκαίρι.  
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Storybird. Δημιουργήσαμε Εικονοβιβλιαράκια (Picture Books) και Ποιήματα (Poems) για τα ζώα με την online 

εφαρμογή Storybird. Επίσης, φτιάξαμε μια κοινή Τάξη με την ονομασία «eTwinning» όπου κάθε εταίρος είχε τον δικό 

του λογαριασμό και μπορούσε να αναρτήσει τις δημιουργίες του.  

 

 
 

Special Days. Υλοποιήσαμε δράσεις για ειδικές ημέρες του χρόνου όπως: (α) 22 Απριλίου «Earth Day – Hμέρα της 

Γης», είδαμε το βίντεο του Google Doodle με την Δρ. Jane Goodall καθώς και την εφαρμογή WWF Together App με 

την οποία μάθαμε για τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. (β) 23 Απριλίου «World Book Day – Παγκόσμια Ημέρα 

Βιβλίου», διαβάσαμε το ψηφιακό βιβλίο «Digiduck’s Big Decision – Η Μεγάλη Απόφαση του Παπάκη», το οποίο 

πραγματεύεται τα συναισθήματα των παιδιών στο διαδίκτυο και πόσο εύκολα μπορεί κάτι που εμείς θεωρούμε 

αστείο τελικά να πληγώσει τους φίλους μας. Επίσης, κατεβάσαμε την αντίστοιχη δωρεάν εφαρμογή από το Apple 

App Store/Google Play, ακούσαμε την αφήγηση της ιστορίας στα αγγλικά και απαντήσαμε στις Ερωτήσεις στο τέλος 

της ιστορίας. (γ) 1 Μάϊου, φτιάξαμε πρωτομαγιάτικα στεφάνια με το TuxPaint. (δ) 13 Μαΐου, δημιουργήσαμε στο 

Storybird κάρτες με ζώα για τη «Γιορτή της Μητέρας». (ε) 16 Μαΐου «Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων σε Κίνδυνο», 

δημιουργήσαμε ένα μικρό βίντεο στο Photostory για τα ζώα στην Ελλάδα που κινδυνεύουν υπό εξαφάνιση. (στ) 18 
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Μαΐου «Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων», επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου και προσπαθήσαμε να 

εντοπίσουμε εκθέματα που αναπαριστούν ζώα. Στη συνέχεια, μάθαμε για τον μύθο «Ο Αρίων και το δελφίνι» και 

παίξαμε ένα θεατρικό παιχνίδι. (ζ) 5 Ιουνίου «Ημέρα Περιβάλλοντος», φτιάξαμε διάφορες κατασκευές και 

χειροτεχνίες.  

Κόμικς. Δημιουργήσαμε κόμικς σε διάφορες online εφαρμογές όπως στην εφαρμογή Garfield Comic Creator 

(https://garfield.com/games/comic-creator), στην εφαρμογή StoryBoardThat 

(https://www.storyboardthat.com) όπου δημιουργήσαμε τον «Μύθο του Αισώπου – Το Λιοντάρι και το Ποντίκι» 

και στην εφαρμογή MakeBeliefsComix (https://www.makebeliefscomix.com) όπου φτιάξαμε διάφορα κόμικς με 

ζώα.  

Popplet. Φτιάξαμε εννοιολογικούς χάρτες (mind maps) στην εφαρμογή Popplet.com για τα αγαπημένα μας ζώα αλλά 

και για τα ζώα της φάρμας, της ζούγκλας, της θάλασσας, κλπ.  

 

 
 

ChatterPix Kids. Ζωγραφίσαμε χαριτωμένα λιονταράκια αλλά και άγρια, ρεαλιστικά λιοντάρια ακολουθώντας βήμα 

προς βήμα τις οδηγίες από αντίστοιχα βίντεο στο web site ArtForKidsHub. Δώσαμε φωνή στο μικρό λιονταράκι μας 

μέσα από την εφαρμογή ChatterPix Kids όπου ηχογραφήσαμε τη φωνή μας και φτιάξαμε ένα μικρό βίντεο.  

Excel. Αναζητήσαμε πληροφορίες για τα ζώα υπό εξαφάνιση στον κόσμο, τις πληκτρολογήσαμε στο Excel και 

δημιουργήσαμε γραφήματα διαφόρων τύπων.  

Τραγούδια. Μάθαμε το αγγλικό τραγουδάκι «Animal song» και το πολωνικό «Wlazł kotek na płotek», στα αγγλικά «A 

kitten climbed a fence». Οι Πολωνοί μαθητές έμαθαν επίσης το «Animal song» καθώς και το ελληνικό «Το κοκοράκι», 
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στα αγγλικά «The rooster». Στην εφαρμογή MuseScore δημιουργήσαμε την παρτιτούρα για το πολωνικό τραγουδάκι 

«Wlazl kotek na plotek» και στη συνέχεια το ακούσαμε και το βιντεοσκοπήσαμε. 

Ζωγραφική. Γιορτάσαμε το Καρναβάλι με μάσκες ζώων που ζωγραφίσαμε με χρώματα και φαντασία σε χαρτόνι. 

Επίσης, ζωγραφίσαμε αποκριάτικες μάσκες με ζωάκια στην online εφαρμογή OnColoring 

(https://www.oncoloring.com/animal-masks-coloring-pages.html). Ζωγραφίσαμε ζώα και σκηνές με ζώα στο 

TuxPaint. Επιλέξαμε το αγαπημένο μας ζώο και με τις σφραγίδες (Stamps) και το εργαλείο κειμένου (Text Tool) 

φτιάξαμε με τα παιδιά των μικρότερων τάξεων απλούς εννοιολογικούς χάρτες. Επίσης, δημιουργήσαμε τον «άγριο» 

εαυτό μας στην online εφαρμογή BuilYourWildSelf (http://www.buildyourwildself.com ). 

Χειροτεχνίες. Κάναμε χειροτεχνίες όπως τη φάρμα με τα ζώα από χαρτόνι για τον τοίχο της τάξης μας, διακοσμητικές 

ζωγραφιές από τους μύθους του Αισώπου «Η αλεπού και το λελέκι», «Το λιοντάρι και το ποντίκι», «Ο λαγός και η 

χελώνα», κολλάζ με το Pixlr.com με τις ζωγραφιές από τους «Άθλους του Ηρακλή» όπως «Το λιοντάρι της Νεμέας», 

«Ο κάπρος του Ερυμάνθου», «Οι στυμφαλίδες όρνιθες», «Το αρκαδικό ελάφι», «Τα αλογα του Διομήδη», κλπ.  

Δημιουργική Γραφή. Δημιουργήσαμε ένα PowerPoint με κοινές εκφράσεις σχετικά με ζώα στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά καθώς και ένα Έγγραφο Word με Παροιμίες. Επίσης, εργαστήκαμε πάνω στις κατηγορίες των ζώων. Στη 

συνέχεια, οι μαθητές επέλεξαν το αγαπημένο τους ζώο, αναζήτησαν πληροφορίες και έγραψαν για αυτό σε ένα 

φύλλο χαρτί Α4. Επίσης, φτιάξαμε ένα βιβλιαράκι flipbook με μικρά ποιήματα για τα ζώα που τα παιδιά έγραψαν σε 

μορφή χαϊκού, ζωγράφισαν και σκάναραν στο Εργαστήριο Πληροφορικής.  

Ταινία. Είδαμε την ταινία «Sing – Τραγούδα». Καταγράψαμε σε Φύλλο Εργασίας όσα περισσότερα ζώα 

αναγνωρίσαμε. Στη συνέχεια, τα πληκτρολογήσαμε στον Κειμενογράφο και με τη βοήθεια της Google Μετάφρασης 

βρήκαμε τις αντίστοιχες λέξεις στα Αγγλικά. Τις λέξεις αυτές τις χρησιμοποιήσαμε στην online εφαρμογή WordArt και 

φτιάξαμε σύννεφα λέξεων με σχήματα ζώα.  

Εκδρομή. Επισκεφτήκαμε το Ράντσο στο Σοφικό Κορινθίας. Οι μαθητές/μαθήτριες έκαναν ιππασία και ήρθαν σε 

επαφή με ζώα όπως άλογα, πόνυ, κατσίκια, ελάφια, αγριόχοιρους, κλπ.  

Αξιολόγηση. Αξιολογήσαμε, μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα και την Πολωνία, τις 

δραστηριότητες του έργου, αναρτήσαμε σχετικά σχόλια και είδαμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας στην 

εφαρμογή Tricider.com (http://www.tricider.com/brainstorming/3E9j3eNmaN3). 
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Κλείσιμο. Για το κλείσιμο του έργου δημιουργήσαμε αποχαιρετιστήριες κάρτες στο Storybird και ένα σύντομο 

animation στο Toontastic.  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ένας από τους βασικούς στόχους ενός προγράμματος eTwinning είναι, φυσικά, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 

εταίρων. Η συνεργασία της ομάδας των εκπαιδευτικών και αυτής των μαθητών/μαθητριών ήταν η κινητήριος 

δύναμη της επιτυχούς ολοκλήρωσης του «Robozoo». Έτσι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Robozoo», οι 

συμμετέχουσες χώρες Ελλάδα-Πολωνία συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δράσεων μέχρι το στάδιο της αξιολόγησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα και 

πλαίσιο εργασίας καταστρώθηκε μέσα από την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κυρίως του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Ζευγολατιού από την Ελλάδα και του Szkoła Podstawowa w Żegiestowie από την Πολωνία που ήταν και οι 

συν-Ιδρυτές του έργου. Ο διάλογος, η κατάθεση προτάσεων, η παρουσίαση και η συζήτηση νέων ιδεών από όλα τα 

μέλη, ο εντοπισμός και ο σχεδιασμός κοινών δραστηριοτήτων αλλά και τεχνολογικών εργαλείων και φυσικά η 

διάθεση ειλικρινούς και εποικοδομητικής συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς ήταν στοιχεία κλειδιά. 

Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του έργου αναπτύχθηκε με ομαλό και συνεχή τρόπο χωρίς 

τριβές και προβλήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήσαμε πολύ ενεργά το TwinSpace, τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Messenger στο Facebook, τα έντυπα της Google, κλπ. Σχεδόν σε καθημερινή βάση 

πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, απόψεις, ανησυχίες μεταφέρθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων. Συμπερασματικά θα 

λέγαμε ότι οι εταίροι ήταν αξιόπιστοι και εργατικοί και ευελπιστούμε ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον. 

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί, εργάστηκαν με ενθουσιασμό, συστηματικά, με 

συνέπεια, καλή διάθεση και κοινή στρατηγική χωρίς να απορρίπτονται και πρωτοβουλίες, οι οποίες, αν και δεν 

προβλέπονταν στο αρχικό πλάνο, πραγματοποιήθηκαν με συναίνεση των μελών. Έγινε προσπάθεια να εκπονούνται 

οι δράσεις σχεδόν σε παράλληλο χρόνο λαμβάνοντας υπόψη και τις διαφορετικές περιόδους ενδιάμεσων διακοπών 

των δύο χωρών. Για τον λόγο αυτό ακολουθήθηκε το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα του έργου αλλά πρωτίστως 

δόθηκε προσοχή στην ομόφωνη επιθυμία όλων να βρίσκονται στο ίδιο περίπου στάδιο δραστηριοτήτων για να 

μπορούν οι εθνικές ομάδες να μελετούν και να ενεργοποιούν με τις επισημάνσεις τους την ανατροφοδότηση των 

διακρατικών ομάδων. Η πορεία και η ολοκλήρωση του έργου οφείλονται στο ομαδικό πνεύμα, τη συνεργατική 

διάθεση και την ενεργό συμμετοχή όλων. Χωρίς την κινητοποίησή τους άλλωστε, δεν θα ήταν εφικτή η εξέταση τόσο 

πολλών και διαφορετικών αξόνων/πλευρών προσέγγισης του θέματος, η υλοποίηση μεγάλης ποικιλίας δράσεων, 

ασκήσεων και Φύλλων Εργασίας και η παραγωγή πλήθους αναλογικών/ψηφιακών προϊόντων.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα και αποτελέσματα του έργου έχουν καταγραφεί αναλυτικά στην Κάρτα Έργου του 

«Robozoo» και έχουν αναρτηθεί μαζί με αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό στην Πλατφόρμα TwinSpace. 

Ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις Δράσης STEM αφού σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες (βλέπε Ζωολογία και 

Οικολογία – Μελέτη Περιβάλλοντος), τα Μαθηματικά (βλέπε Προγραμματισμός, Γραφικές Παραστάσεις) και φυσικά 

την Τεχνολογία με δεδομένο ότι οι περισσότερες δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών του Εργαστηρίου Πληροφορικής, tablets, κιτ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και εργαλείων ΤΠΕ και Web 2.0.  

Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από το έργο, ήρθαμε σε στενή επαφή με εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία στην Ελλάδα και 

την Πολωνία, ανταλλάξαμε σκέψεις, απόψεις, ιδέες, εκπαιδευτικές πρακτικές, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε κοινές 

δράσεις, επικοινωνήσαμε και συνεργαστήκαμε με επιτυχία. Το γεγονός αυτό φάνηκε από τη θετική ανταπόκριση που 

είχε το έργο στους μαθητές/μαθήτριες και στις δύο χώρες αφού ζήτησαν με την έναρξη της επόμενης σχολικής 

χρονιάς να συνεχίσουμε το έργο ή να συνεργαστούμε σε ένα νέο αντικείμενο.  

Πολύ σημαντικό ήταν ότι μας έδωσε κίνητρα να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε νέες ιδέες για δραστηριότητες και 

Φύλλα Εργασίας που να σχετίζονται με το θέμα του «Robozoo», τη φιλοσοφία STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική. 

Παράλληλα, οι δραστηριότητες αυτές να μπορούν να γίνουν συνεργατικά, να είναι ελκυστικές και διασκεδαστικές και 

ταυτόχρονα μέσα από την υλοποίησή τους, οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, να υιοθετούν 

νέες στάσεις όχι μόνο πάνω στο γνωστικό αντικείμενο αλλά και στις ΤΠΕ και τις ξένες γλώσσες.  

Στα θετικά σημεία του έργου σημειώνονται επίσης (α) η ομαδικότητα και η συνεργατικότητα που επέδειξαν οι 

μαθητές/μαθήτριες, (β) η διαθεματικότητα των προσεγγίσεων, (γ) η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεργασίας με 

άλλους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω της Πλατφόρμας του eTwinning Live αλλά και άλλων 

ψηφιακών εργαλείων/μέσων, (δ) η βελτίωση δεξιοτήτων σχεδιασμού και προετοιμασίας των δράσεων, (ε) η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ, κ.ά. 

Θα αναφερθώ και σε ορισμένα σημεία που χρήζουν βελτίωσης όπως (α) την ανάγκη περισσότερου κοινού χρόνου με 

τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου να σχεδιάσουμε τις συνεργατικές μας δράσεις, (β) την 

ανάγκη για περισσότερα πακέτα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο Εργαστήριο Πληροφορικής, (γ) την ανάγκη για 

επιμόρφωση στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση STEM, (δ) την απειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων 

eTwinning μιας και για τους/τις περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας ήταν η πρώτη φορά που 

συμμετείχαμε σε αντίστοιχη δράση.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 

Σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες διάχυσης: 

• Παρουσίαση του έργου στο Webinar της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης του eTwinning (NSS) μεταξύ 25 

άλλων έργων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων της Ελλάδας στις 22 Μαΐου 2018.  

• Παρουσίαση του έργου στη σχολική εφημερίδα «Μαθητική Συντροφιά» (τεύχος Ιανουάριος – Ιούνιος 

2018). 

• Παρουσίαση του έργου στο «Μαθητικό Πανηγύρι» στο Κιάτο Κορινθίας στις 5 Ιουνίου 2018. 

• Παρουσίαση του έργου στις μαθήτριες, τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας καθώς και 

στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος της σχολικής χρονιάς 2017-2018.  

• Παρουσίαση του έργου στο Webinar της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης του eTwinning (NSS) μεταξύ 

άλλων έργων Δημοτικών στις 14 Ιουνίου 2018.  

• Παρουσίαση του έργου στην τοπική ηλεκτρονική/έντυπη εφημερίδα «Γνώμη των Πολιτών».  

• Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε μέσω του έργου στην επόμενη σχολική στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση νέων eTwinning έργων.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η Δράση STEM 1.0 μας έδωσε τη δυνατότητα να εγγραφούμε στην Πλατφόρμα eTwinning και να ασχοληθούμε 

ενεργά με την προσέγγιση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική. Από την ενασχόλησή μας αυτή οδηγηθήκαμε στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές/μαθήτριές μας αποκτούν αποτελεσματικότερα γνώσεις και δεξιότητες όταν εμπλέκονται 

σε παιγνιώδεις δραστηριότητες σε θέματα επιστήμης, μαθηματικών, μηχανικής και τεχνολογίας. Παράλληλα, έδωσε 

σε όλους μας κίνητρο συμμετοχής σε νέες καινοτόμες δράσεις π.χ. STEM, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, κλπ. και 

ενίσχυσε την εποικοδομητική συνεργασία μαθητών/μαθητριών, δασκάλων, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και της 

Διεύθυνσης του Σχολείου. Οι δράσεις μας αυτές συνδέθηκαν αποτελεσματικά με το Αναλυτικό και Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα Σπουδών (π.χ. Ευέλικτη Ζώνη, ώρες Ειδικοτήτων, κλπ.), ήταν διαθεματικές και υπήρξε συνέργεια με 

άλλες δράσεις/προγράμματα του σχολείου π.χ. τη συμμετοχή του σχολείου μας στον Περιφερειακό Διαγωνισμό 

Ρομποτικής.  

Το έργο μας τιμήθηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας τον Σεπτέμβριο του 2019 ενώ το σχολείο με την Ετικέτα 

eTwinning School 2019-2020. Μετά την ολοκλήρωσή του «Robozoo», συμμετείχαμε στα έργα «Magic Words» 
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(https://twinspace.etwinning.net/69284/home) και «E-Surprise for Alpha Kids» 

(https://twinspace.etwinning.net/84799/home) τα οποία τιμήθηκαν με Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ετικέτες 

Ποιότητας τον Οκτώβριο του 2019. Τέλος, το σχολείο μας είναι στη λίστα των ωφελούμενων σχολείων για τη Δράση 

eTwinning STEM 2.0 και αναμένει νέο εξοπλισμό WeDo 2.0 Advanced για το Εργαστήριο Πληροφορικής που θα 

αξιοποιηθεί στο νέο έργο μας που είναι προσανατολισμένο στο STEM με τίτλο «Little Time Travelers» 

(https://twinspace.etwinning.net/105907/home) μέσα από το οποίο ευελπιστούμε σε εποικοδομητικές 

συνεργασίες με σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το σχολείο μας επωφελήθηκε από τη συμμετοχή του στο eTwinning έργο «Robozoo» μέσω της ανταλλαγής απόψεων, 

ιδεών, τεχνικών και γενικά της επικοινωνίας με άλλους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, μια ιδιαίτερα κρίσιμη πτυχή 

προκειμένου να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό προφίλ και να ανοιχθεί στην κοινωνία. Αλλά το πιο θετικό αποτέλεσμα 

ήταν η ανταλλαγή ιδεών σε ένα επίκαιρο ζήτημα: η γνώση, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος που 

αποκτάται μέσω της εκπαίδευσης και καθορίζει τη μελλοντική ιδιότητα κάθε ενεργού/ευαίσθητου πολίτη.  
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