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La méthode CLIL/EMILE au service  
d’un projet eTwinning « De Sparte à Marseille » 

 
Μπολτσή Βασιλική 

 

Εκπαιδευτικός ΠΕ05, 1ο Δ.Σ. Σκάλας Λακωνίας 
 Μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική της Γαλλικής 

vassilikiboltsi@sch.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού έργου eTwinning που 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18 με μαθητές της ΣΤ’ τάξης του δημοτικού 
σχολείου  Κροκεών Λακωνίας από Ελλάδα και της 6e  αντίστοιχης τάξης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα της Γαλλίας του δημοτικού σχολείου Marseille. Στόχος του προγράμματος είναι τα 
παιδιά να γνωρίσουν μια άλλη κουλτούρα, να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους 
συνομήλικους και να παρουσιάσουν την ιστορική και πολιτιστική πλευρά της πόλη τους, να 
μιλήσουν για τα ενδιαφέροντά τους και να μοιραστούν έθιμα και παραδόσεις από κάθε χώρα 
κατά τη διάρκεια μεγάλων θρησκευτικών και σχολικών εορτών ή αργιών όπως τα 
Χριστούγεννα, το Πάσχα, το Halloween, η Πρωτομαγιά, οι απόκριες  μέσω e-mails, videos, 
φωτογραφίες και collages. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση τη συνεχή επικοινωνία 
μεταξύ των δύο σχολείων μέσω της χρήσης της Γαλλικής γλώσσας και της μεθοδολογίας 
CLIL/EMILE (Content Language Learning/Enseignement d'une matière intégrée à une langue 
étrangère), βρίσκοντας πολύ θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή και στο ενδιαφέρον των 
παιδιών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: CLIL/EMILE, Project-based learning, global citizenship, 21st  competences 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το έτος, 2018, ανακηρύχθηκε Ευρωπαϊκό ΈΈτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε ενωσιακό, 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό ΈΈτος 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». Μέσα από τη μελέτη της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, μπορούμε να ανακαλύψουμε την πολυμορφία μας και να ξεκινήσουμε 
διαπολιτισμικό διάλογο σχετικά με ό,τι έχουμε κοινό. Στο πλαίσιο αυτού του έτους, 
προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν 
ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική 
τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της.  

Σήμερα, η ιδιότητα του πολίτη απέκτησε νέα περιεχόμενα εξαιτίας των αναγκών που 
γέννησαν οι κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές, οι οποίες, μεταξύ άλλων, ανέτρεψαν τα 
παραδοσιακά δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης. H έννοια του παγκόσμιου πολίτη (global 
citizenship) για την οποία γίνεται τελευταία λόγος στις εκπαιδευτικές πολιτικές που προωθεί η 
Ευρωπαϊκή ΈΈνωση αποκτά περιεχόμενο μέσω ευρωπαϊκών δράσεων όπως το  eTwinning 
μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν 
παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την 
ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν 
καινούργιες φιλίες. 

Μία τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί και η υλοποίηση αυτού του σχεδίου εργασίας (project) 
στα πλαίσια της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning. Ο σεβασμός και η ανακάλυψη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς (cultural heritage) κατέχει σημαντική θέση σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος δεδομένου ότι οι μαθητές κατέληξαν έπειτα από γνωριμία μεταξύ τους σε μια 
εργασία σχετικά με τους αστερισμούς οραματιζόμενοι ένα κοινό ειρηνικό μέλλον. Στο τέλος 
του προγράμματος γνώρισαν τους πλανήτες και συνειδητοποίησαν ότι το σύμπαν αποτελεί 
κοινό στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς και μας συνδέει όλους ανεξαρτήτως απόστασης 
καθώς δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας στο διάστημα. 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Συντονιστές εκπαιδευτικοί: 
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Christophe Dracos: (maître formateur) EEA Chartreux Eugène Cas, Marseille FRANCE 
Βασιλική Μπολτσή: (καθηγήτρια Γαλλικής) Δημοτικό σχολείο Κροκεών, Λακωνία, 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Τίτλος έργου: « De Sparte à Marseille » (https://twinspace.etwinning.net/45867) 
 
Χρονική διάρκεια: σχολικό έτος 2017-2018 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 Η κύρια ιδέα αυτού του διεπιστημονικού έργου είναι να τονώσει το πνεύμα 

συνεργασίας, να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα και να ενισχύσει το κίνητρο των μαθητών. 
Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην τάξη και αποκτούν γνωστικές δεξιότητες με τρόπο 
διασκεδαστικό. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να 
«μαθαίνουν να μαθαίνουν» και να εργάζονται στη γλώσσα στόχου (Γαλλικά) σε ένα 
διαφοροποιημένο μαθησιακό περιβάλλον. Ο στόχος είναι να εργαστούμε "διαφορετικά" στη 
διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και να γνωρίσουμε στους μαθητές 
τη χαρά της μάθησης μέσω της προσέγγισης CLIL/EMILE που λειτούργησε θετικά τόσο στην 
ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων όσο και στην ενεργοποίηση συμμετοχής στην τάξη.  Σε 
πρώτο χρόνο, ήταν απαραίτητο να οργανωθούν καλά τα βήματα για την πραγματοποίηση 
συνολικά του έργου. ΌΌλα τα στάδια έχουν υλοποιηθεί με σχεδιασμό, ο οποίος απαιτεί χρόνο 
και ενέργεια. Σε δεύτερο χρόνο, η τελική εργασία που αναπτύχθηκε, καθοδηγούμενη φυσικά, 
δεδομένης της ηλικίας και του επιπέδου των μαθητών υποβλήθηκε εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν σε ένα  4 θ/σιο σχολείο, 
αγροτικής περιοχής, με αρκετούς αλλοδαπούς μαθητές ειδικότερα στο μάθημα των Γαλλικών 
αποτελούν την καινοτομία της δραστηριότητας αυτής. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΈΈΑ ΎΎΛΗ 
Το περιεχόμενο του έργου μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην διδακτέα ύλη του 

προγράμματος σπουδών. Σύμφωνα με το Αριθμ. Φ.52/82/8096/Γ1 Αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου, οι διδακτικοί στόχοι και το μεθοδολογικό πλαίσιο συνάδει με τις αρχές εκπόνησης 
ενός συνεργατικού σχεδίου εργασίας eTwinning. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα 
διεπιστημονικό έργο που λαμβάνει υπόψη θέματα όπως η τέχνη, η γαλλική γλώσσα και οι 
επιστήμες της ζωής και της γης. Στην πλειοψηφία του έργου, αναπτύσσονται κυρίως οι 
(διαπολιτισμικές) ικανότητες: η ανταλλαγή πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει αξιοποιηθεί. Οι 
μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες του έργου σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες. Πιο 
συγκεκριμένα οι γενικοί αλλά και επιμέρους στόχοι είναι εφάμιλλοι των οδηγιών διδασκαλίας 
της Γαλλικής γλώσσας. 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

o Να εμπεδώσουν και να διευρύνουν οι μαθητές τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα. 
o Να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και τα ήθη και έθιμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
o Να μάθουν να συνεργάζονται τόσο στις ενδοσχολικές ομάδες όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ανταλλάσσοντας απόψεις και αυτενεργώντας. 
o Να μάθουν να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυγλωσσία. 

ΣΚΟΠΟΙ: 
o H ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης τους και των ικανοτήτων συνεργασίας. 
o Η κατανόηση της αξίας της ομαδικής εργασίας. 
o Η ανάπτυξη της αξίας του αλληλοσεβασμού. 
o Η αντίληψη της συμβολής των μέσων επικοινωνίας για την ανταλλαγή ιδεών και 

πληροφοριών με τρόπο ασφαλή και άμεσο. 
o Η διεύρυνση των γνώσεων τους σχετικά με τα πολιτιστικά στοιχεία άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. 
o Η οικοδόμηση της γνώσης αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο. 
o Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και η καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης 
o Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της συνεργατικής μάθησης. 

 
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CLIL/EMILE  
Αναφορικά με την υιοθέτηση της διαθεματικής προσέγγισης CLIL/EMILE μελέτες έχουν 

αποδείξει τον ευεργετικό αντίκτυπο που έχει στην εκμάθηση και αφομοίωση  όχι μόνο της 
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Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (FLE - Français Langue étrangère) που αφορά το συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και τις υπόλοιπες όπως η Αγγλική, η Γερμανική ή η Ισπανική. 
Τα αποτελέσματα επισημαίνουν τα οφέλη αυτής της προσέγγισης στην εκμάθηση ταυτόχρονα 
της γλώσσας και του περιεχομένου. ΈΈχουν παρατηρηθεί καλύτερες γλωσσολογικές 
δεξιότητες σε όσους έχουν παρακολουθήσει τέτοια προσέγγιση σύμφωνα με έρευνα των 
(Dalton-Puffer, 2011). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη, η CLIL 
προς το παρόν διαδίδεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη. Μια προηγούμενη έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε τα οφέλη της μεθόδου CLIL για τους μαθητές. ΈΈχοντας 
διερευνήσει τη CLIL για αρκετά χρόνια, γνωρίζω ότι μπορεί να έχει εξαιρετικά θετική 
επίδραση και στους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, η εισαγωγή της στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της Ιταλίας έχει βελτιώσει σημαντικά τις διδακτικές πρακτικές και έχει ανοίξει 
έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο υλικών και πόρων για τους Ιταλούς εκπαιδευτικούς που 
δεν διδάσκουν γλωσσικά μαθήματα. 

Η προσέγγιση αυτή έχει ως σκοπό να πετύχει 4 αρχές – κλειδιά με συνεχή αλληλεπίδραση 
4C :  
Contenus, Communication, Cognition et Culture(s)/ Citoyenneté  δηλαδή Περιεχόμενο, 
Επικοινωνία, Νόηση (γνωστική λειτουργία), Πολιτότητα. Το μεγάλο συστατικό επιτυχίας 
αποτελεί το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στον εκπαιδευτικό να 
χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα ως εργαλείο σε φυσικό πλαίσιο μάθησης (cadre naturel). 
Μια προσέγγιση CLIL δεν εστιάζει αποκλειστικά στις γλωσσικές ικανότητες και την 
κατάκτηση περιεχομένου αλλά μπορεί να ενισχύσει και την καλλιέργεια εγκάρσιων 
δεξιοτήτων: της συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, της 
κριτικής σκέψης κ.λπ. Αυτές είναι ουσιώδεις δεξιότητες για τους μαθητές και τους πολίτες 
του 21ου αιώνα. 

Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά εργαλεία για τα μαθήματα CLIL: αποθετήρια (π.χ. Khan 
Academy, TED Talks, Tes)˙ βάσεις δεδομένων μαθημάτων CLIL (π.χ. CLILstore, TigTag CLIL)˙ 
εργαλεία Web για εννοιολογική χαρτογράφηση (π.χ. Instagrok, Snappy Words) εργαλεία 
σχεδιασμού (π.χ. Learning Designer) και εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. Rubistar).  
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΊΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΎΎ ΣΧΟΛΕΊΊΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΏΝ 
Η επικοινωνία γίνεται κυρίως με ηλεκτρονικά μηνύματα με τις παραγωγές των τάξεων 

μας. Βάζουμε το υλικό με τους μαθητές μας στο twinspace. Συμφωνήσαμε να εξελίξουμε το 
έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών μας και το ενδιαφέρον τους. Για το λόγο αυτό, σε 
ένα πάρτι γενεθλίων ανταλλάσσουμε χαιρετισμούς ή ψηφιακές κάρτες. Κάναμε βιντεοκλίπ 
για να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ή απλώς να ευχηθούμε Bonne Année την Πρωτοχρονιά! 
Στη συνέχεια, δουλέψαμε για την καθημερινή ζωή, ενδιαφέροντα και ασχολίες των παιδιών 
γενικά για τον τρόπο ζωής τους και την πόλη τους. Οι μαθητές τράβηξαν φωτογραφίες και 
έγραψαν σύντομα κείμενα. Μερικές φορές προτιμούσαν να κάνουν κολάζ με ζωγραφιές. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Η εγγραφή μιας τάξης για ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης είναι μια 

ευκαιρία για να συγκεκριμενοποιήσουν τις γνώσεις τους και να τις συνδέσουν με την 
πραγματική ζωή. Η οικοδόμηση ενός παιδαγωγικού σχεδίου που δίνει νόημα στις σπουδές 
και τη σύνδεση των γνώσεων είναι ο στόχος της διδασκαλίας για την ανάπτυξη αρκετών 
δεξιοτήτων και την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος. Η επιτυχία αυτού του έργου 
αναμφισβήτητα συνεπάγεται ένα συναρπαστικό συνεργατικό έργο μεταξύ των 
εκπαιδευομένων. Μέσα από τις φανταστικές ιστορίες τους, προσφέρουν μια πρωτότυπη 
ανακάλυψη της περιφερειακής κληρονομιάς, της οποίας η δημιουργική, αισθητική και 
παιχνιδιάρικη πλευρά είναι πολύ σημαντική. Οι συνεργατικές δραστηριότητες σίγουρα 
αγγίζουν το συναισθηματικό των μαθητών που πραγματικά αισθάνονται  να εμπλέκονται σε 
μια τέτοια μάθηση. Εκφράζονται με φυσικό τρόπο και βρίσκουν κίνητρα και προσωπικό 
ενδιαφέρον. Σε κάθε τάξη, οι μαθητές συνεργάστηκαν σε μικρές ομάδες 3-4 ή σε ζευγάρια.  

Κάθε τάξη στο σύνολό της στέλνει το υλικό που παρήγαγε ένα κολάζ, ένα ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή μια αλληλογραφία, ένα βίντεο κλιπ. ΌΌσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικών, ανταλλάξαμε ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την πρόοδο του έργου και το 
σημείο επιτυχίας είναι η μόνιμη και σταθερή επαφή. Επωφεληθήκαμε να επικοινωνήσουμε 
μεταξύ μας σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών και να οργανώσουμε εκ νέου τον 
ενάγοντα ή απλά να ανταλλάξουμε ιδέες. Οι τάξεις μας σε κάθε περίπτωση επωφελήθηκαν 
από την επικοινωνία επιθυμιών ή δραστηριοτήτων που έγιναν στην τάξη και τις μοιράζονταν 
με τους συνομηλίκους τους. Για παράδειγμα, στην αρχή έκαναν φωτογραφίες και 
περιγράφουν τον εαυτό τους, μίλησαν για τα χόμπι και την πόλη τους. 
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ΧΡΉΉΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΊΑΣ 

Δεδομένης της ηλικίας των μαθητών (10-11 χρονών) τα παιδιά δεν έχουν ακόμη την 
αυτονομία να διαχειρίζονται μόνα τους τα ψηφιακά εργαλεία WEB 2.0. ΈΈχοντας τη 
συγκατάθεση των γονέων και κηεδεμόνων, κατάφεραν να ανεβάσουν εικόνες ή βίντεο και 
ακόμη και να έχουν πρόσβαση στο twinspace. ΈΈμαθαν να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία 
όπως το WordArt και να δημιουργούν "σύννεφα λέξεων". ΉΉρθαν σε επαφή με την πλατφόρμα 
twinspace και ανεβάσαμε μαζί αρχεία. Ανοίγαμε μαζί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάναμε 
περιήγηση με Google Earth ώστε να δουν εικονικά που βρίσκεται το άλλο σχολείο και με αυτό 
τον τρόπο καλλιέργησαν στοιχειώδεις ψηφιακές ικανότητες. 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,  ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΈΈνα διεπιστημονικό έργο που τους επέτρεψε να ανακαλύψουν την κληρονομιά μας και 
που προωθεί τη συνεργασία και την κοινωνική ένταξη, βελτιστοποιώντας τη μάθηση που 
συνδέεται με την πραγματικότητα. Οι μαθητές έδειξαν ένα ισχυρό κίνητρο στην τάξη κατά τη 
διάρκεια της εργασίας και έμαθαν να σέβονται τις αξίες των άλλων. Οι μαθητές από ένα 
μικρό χωριό στην ύπαιθρο της Ελλάδας και μια μεγάλη πόλη στη Γαλλία έρχονται σε επαφή. 
Αυτή η επαφή συμβάλλει στη διαμόρφωση ταυτότητας αυτή του παγκόσμιου πολίτη. Μέσω 
του προγράμματος ενισχύεται η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και καλλιεργείται η 
πολυγλωσσία. Η γαλλική ως γλώσσα επιλογής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποκτά 
σημαντική θέση στο σχολικό τους περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται με γνώσεις 
σχετικά με το σύμπαν, την αστρονομία που είναι σημαντικές για το μέλλον τους ώστε να 
αντιλαμβάνονται καλύετρο τον κόσμο γύρω τους. 

Ειδικά για τους μαθητές μακριά από την πόλη που δεν έχουν πολλά ερεθίσματα, βλέπουν 
τι συμβαίνει αλλού, πώς ζουν παιδιά της ηλικίας τους. Συνειδητοποιούν ότι παρά την 
απόσταση, έχουν κοινά σημεία αναφοράς όπως ότι η Λακωνία περιοχή παραγωγής και 
εξαγωγής λαδιού, προμηθεύει εργοστάσια στη Μασσαλία για δημιουργία σαπουνιού. Οι 
γονείς, πολύ χαρούμενοι, ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και ήταν με 
μεγάλη χαρά να τους εξηγήσουν όλα αυτά που συνεπάγεται. Το σχολείο έχει δημιουργήσει 
πλέον δεσμούς που θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν σε ανταλλαγή Erasmus την επόμενη 
σχολική χρονιά. Το καλύτερο αποτέλεσμα είναι το γεγονός ότι οι μαθητές εξέφρασαν την 
επιθυμία τους να επισκεφθούν την πόλη και να διατηρήσουν επαφή το επόμενο έτος. Οι άλλες 
τάξεις στο σχολείο ζήτησαν από τους άλλους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν και αυτοί σε 
ένα τέτοιο πρόγραμμα. 
 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Καθ  όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι μαθητές αποτύπωναν στιγμές σημαντικές 
για τους ίδιους, το σχολείο και την πόλη τους στην επικοινωνία με τους συμμαθητές τους στη 
Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά κατέχουν αρχάριο επίπεδο Γαλλικών, έχουν όμως 
τη θέληση να επικοινωνήσουν και αναζητούν φράσεις στο διαδίκτυο για να μπορέσουν να 
εκφραστούν καλύτερα. Τα παιδιά δεν κατακτούν μονάχα τη γαλλική γλώσσα αλλά και άλλες 
δεξιότητες και γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως είναι η αστρονομία μια και 
μαθαίνουν τους πλανήτες, τους αστερισμούς και τα σύμβολά τους, η γεωγραφία δεδομένου 
ότι εντοπίζουν στον παγκόσμιο χάρτη αλλά και διαδικτυακά που βρίσκεται το έταιρο 
σχολείο, τα εικαστικά διότι είναι μέσον έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών, η μουσική όταν 
τραγουδούν γιατί ενεργοποιούν την μουσική τους νοημοσύνη, το θέατρο όταν 
αυτοσχεδιάζουν και μιμούνται διαλόγους στα γαλλικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Σχήμα 
1:  collage παρουσίασης μαθητών                           Σχήμα 2:  εορτασμός της Πρωτομαγιάς  
 

Αξίζει να προστεθεί και η παιδαγωγική προσέγγιση outdoor-learning σε δύο στάδια του 
προγράμματος: πρώτον όταν τα παιδιά αναβίωσαν ένα γαλλικό έθιμο chasse aux œufs το 
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κυνήγι των αυγών που ήταν κρυμμένα στην αυλή του σχολείου και τα παιδιά ξεχύθηκαν να 
τα βρουν και δεύτερον όταν παίξαμε το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και συστήσαμε 4 
ομάδες – σταθμούς όπου τα παιδιά έπρεπε σε κάθε σταθμό να απαντήσουν σωστά σε κάποιο 
κουίζ ή να κάνουν κάποια αντίστοιχιση εύκολων λέξεων στηα γαλλικά ή να σχηματίσουν 
αστερισμούς ή κάποιο σλόγκαν με υλικά που θα έβρισκαν στον προαύλιο χώρο του σχολείου 
πχ. κλαδιά, πέτρες, πευκοβελόνες. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3:  πλανήτ ες και αστερισμοί                            Σχήμα 4:  
κυνήγι θησαυρού – δημιουργία αστερισμού 

 
Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το γαλλικό πολιτισμό, γνώρισαν τη γαλλική σημαία και 

αξιοθέατα της Γαλλίας όπως ο Πύργος του ΆΆιφελ (Tour Eiffel). Τα αγόρια έκαναν εργασία 
για μάρκες γαλλικών αυτοκινήτων (Renault, Citroen, Peugeot)  και τα κορίτσια για γαλλικά 
αρώματα (Dior, Chanel, Yves Saint laurent).  Στη γιορτή της Υπαπαντής διοργανώσαμε γαλλικό 
πρωινό όπου τα παιδιά έφαγαν κρέπες, κρουασάν και μπαγκέτες. Στο τέλος της χρονιάς 
καταλήξαμε να ασχοληθούμε με τους πλανήτες που έχουν ελληνική ονομασία και κρύβονται 
μύθοι γύρω από αυτούς. ΉΉταν ιδιαίτερα σημαντικό για τους γάλλους μαθητές να 
συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του ελληνισμού στην παγκόσμια κληρονομιά.  

 

Σχήμα 5:  κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με πλανήτες             Σχήμα 6: εορτασμός Halloween 

ΈΈνα άλλο στιγμιότυπο εκτός ωραρίου σχολείου ήταν η συμμετοχή της τάξης μας στη γιορτή 
της Γαλλοφωνίας όπου έγινε προβολή της ταινίας Ratatouille με γαλλικά γλυκίσματα και 
δωράκια. Σε κάθε γιορτή του ημερολογίου μας δινόταν η ευκαιρία να ανακαλύψουμε 
πολιτιστικά στοιχεία της άλλης χώρας και να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να τους 
μεταδώσουμε αντιστοίχως τα δικά μας έθιμα και παραδόσεις. 
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Το 

καλοκαίρι και ενώ είχαν κλείσει τα σχολεία οι μαθητές επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια του 
Mundial 2018 για να στείλουν μηνύματα υποστήριξης στους φίλους τους γάλλους που τελικά 
κέρδισαν το κύπελλο. ΈΈστειλαν « allez les bleus » ένα σύνθημα στα γαλλικά και τους 
έγραψαν « félicitations » συγχαρητήρια! 
 
 
ΒΙΝΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 
Παραθέτονται βίντεο μόνο της ελληνικής τάξης γιατί δεν έχω πάρει έγκριση για τη γαλλική 
τάξη για την παρούσα δημοσίευση. 

Τα παιδιά παίζουν χρησιμοποιώντας τη γαλλική επιτραπέζιο παιχνίδι 
https://www.youtube.com/watch?v=y5uXlDMIkBg&feature=youtu.be  
Χριστουγεννιάτικες ευχές 
https://youtu.be/Z5DAB_rr9mQ 
Ευχές όταν ανοίγει το σχολείο μετά τα Χριστούγεννα 
https://youtu.be/qHeVHOeJu9M 
Θεατρικό σκετς 
https://youtu.be/X5I0471K98w 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εμψυχωτές αυτού του προγράμματος κα 

Βαρσαμίδου Αθηνά (Ambassador e-Twinning) και τον κο Franchet Lionel (Académie d’Aix-
Marseille) καθώς και τη Δ/ντρια του σχολείου κα Νικολούδη Καλλιόπη για την αμέριστη 
στήριξη και προώθηση του προγράμματος. 
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Το χελιδόνι είναι πρόσφυγας ή μετανάστης; 
 

Αργύριος Καραλιόλιος & Θωμαή Τζήκα 
 

Δάσκαλοι Π.Ε. Γρεβενών 
karaliolio@sch.gr       mimitzika@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 Το σχολικό έτος 2016-2017  η ΣΤ΄ τάξη του 2ου δημοτικού σχολείου Γρεβενών και η Γ1΄ 

τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου Γρεβενών στα πλαίσια του eTwinning υλοποίησαν 
δραστηριότητα με τίτλο: "The swallow is a refugee or an immigrant?" (Το χελιδόνι είναι 
πρόσφυγας ή μετανάστης;).   

Το έργο πραγματοποιήθηκε με αφορμή το γεγονός ότι η ΎΎπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 
φέτος σε ξενοδοχεία ορεινών κοινοτήτων των Γρεβενών φιλοξένησε περίπου 600 Σύριους 
πρόσφυγες που στην πλειοψηφία τους ήταν μικρά παιδιά. Επειδή τα χελιδόνια (και άλλα 
ζώα) αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε άλλες απομακρυσμένες χώρες λόγω των καιρικών 
συνθηκών και το ίδιο περίπου  κάνουν πολλοί άνθρωποι εξαιτίας του πολέμου ή της 
φτώχειας, αποφασίσαμε να παρατηρήσουμε και να συγκρίνουμε αυτά τα δύο φαινόμενα, να 
ερευνήσουμε πώς συμπεριφέρονται τα ζώα και πώς οι άνθρωποι σε αυτά τα δύο φαινόμενα, 
επιδιώκοντας παράλληλα την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού ...  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: χελιδόνια, μετανάστες, πρόσφυγες, αλληλεγγύη  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Με αφορμή το γεγονός ότι η ΎΎπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. φέτος σε ξενοδοχεία ορεινών 

κοινοτήτων των Γρεβενών φιλοξένησε περίπου 600 Σύριους πρόσφυγες που στην πλειοψηφία 
τους ήταν μικρά παιδιά, η έκτη τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών με το δάσκαλό 
της Αργύρη Καραλιόλιο και η Γ1΄ τάξη του 1ου δημοτικού σχολείου Γρεβενών με τη δασκάλα 
της Θωμαή Τζήκα, για το σχολικό έτος 2016-2017 πραγματοποίησαν έργο eTwinning με 
θέμα:  «The swallow is a refugee or an immigrant?»,  («Το χελιδόνι είναι πρόσφυγας ή 
μετανάστης;»). 

 Στο έργο συμμετείχαν 13  σχολεία από την Ευρώπη, ένα από την Αφρική και ένα από 
την Ασία (175 Συνεργάτες: 15 Εκπαιδευτικοί, 158 Μαθητές και 2 Επισκέπτες). Τα εξής: 

Andriani Christodoulou, Primary School of Kition - Primary School of Kition, Kiti  
Anthi Papaioannou, Asgata Primary School - Asgata Primary School, Asgata Cyprus (Role: 

Founder) 
Argyrios Karaliolios, Second Primary School of Grevena Greece, Grevena Greece (Role: 

Founder) 
 Aranzazu Iturrioz, IES Augusto González de Linares, Santander, Spain 
Danuta Bartkowiak-SiekańskaSzkoła, Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, Poznan, 

Poland 
Emna Khemakhem, Collège Pilote de Sfax, Sfax of Tunisia, 
IKRA SEA, AdiyamanOzel Acibadem Ilkokulu, Istanbul Turkey, 
IOANNA DOROS, Ethniki College «Petru Rares», Beclean Romania, 
Magdalena GocZespół, Szkol Szkoła Podstawowa im. K Odnowiciela i Gimnazjum b 

Pobiedziskach, Pobiedziska Poland 
Maria Stylianou, Paphos School of Public Administration "Ag Spyridon" - Elementary School 11 

Paphos "Ag.Spyridonas", Cyprus 
MARICA EMESE CÎMPEAN NATIONAL, "Petru Rares" College, Beclean Romania 
Stavroula Lada, Private Primary School DDMN (Navy Logistic Command), Chania, Crete 
Tzika Thomai, 1st Primary School of Grevena, Grevena Greece 
Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν να ερευνήσουμε και να συγκρίνουμε  το πώς 

λειτουργούν τα ζώα και πώς οι άνθρωποι, σε φαινόμενα μετανάστευσης ή προσφυγιάς, 
επιδιώκοντας ταυτόχρονα να μηδενίσουμε την ξενοφοβία και το ρατσισμό. 

Στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε εκδήλωση στο etwinning με θέμα: “Winter clothing, 
school supplies and toys for young refugees in Grevena” (Χειμωνιάτικα ρούχα, σχολικά είδη και 
παιχνίδια για τους νέους πρόσφυγες στα Γρεβενά). ΉΉδη η εκδήλωση έχει μεγάλο αντίκτυπο 
καθώς 122 εκπαιδευτικοί (μέχρι σήμερα) έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτήν, ενώ έγιναν και 
πάρα πολλά θετικά σχόλια από διάφορους παράγοντες και ΜΜΕ, καθώς επίσης δόθηκαν 
πολλές συνεντεύξεις σε εφημερίδες, τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, όπως στο STAR 
TV https://www.youtube.com/watch?v=WoeqcMyrd9I, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
στην ΕΡΑ Λάρισας, στο ραδιόφωνο της ΕΤ3, στο Πορτοκαλί  Ραδιόφωνο, στην Εφημερίδα 
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των Συντακτών, στο ραδιόφωνο της ΕΤ3 http://webtv.ert.gr/ert3/24okt2016-ego-ke-esi-mazi-ston-
102-fm-tis-ert3/  (θα μας ακούσετε στο 12ο λεπτό...), στην τηλεόραση της 
ΕΤ3 http://webtv.ert.gr/ert3/11noe2016-kathimerina-ke-apla/ (θα μας δείτε μας στο1:23:00), στην 
ΕΡΑ Κοζάνης,  σε πάρα πολλά site και μέσα  κοινωνικής δικτύωσης. 

Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς καταφέραμε και συγκεντρώσαμε πάρα πολλά 
ρούχα, σχολικά είδη, παιχνίδια και φάρμακα για τους μικρούς πρόσφυγες των Γρεβενών. 
Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας οι γονείς των μαθητών, άλλοι κάτοικοι των Γρεβενών, 
σχολεία από τα Γρεβενά, την  Κρήτη, την Αθήνα, την  Ισπανία, τη Ρουμανία, και την Ιταλία. 

ΌΌλα αυτά τα είδη που συγκεντρώσαμε, τα παραδώσαμε στις 24 Νοεμβρίου στον πρόεδρο 
του Συλλόγου Δασκάλων κ. Κώστα Παλάσκα,  ο οποίος με τη σειρά του τα παρέδωσε στους 
πρόσφυγες. 

Πραγματοποιήσαμε μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων διαγωνισμό για το λογότυπο 
του έργου, ώστε η καλύτερη ζωγραφιά από όλα τα σχολεία να γίνει το λογότυπο του 
προγράμματος. 

https://www.youtube.com/watch?v=7zkLOf8Ijr4&feature=em-upload_owner 
Η επιλογή του λογότυπου έγινε με ζωντανή τηλεδιάσκεψη 11 σχολείων και  ψηφοφορία 

σαν αυτή που γίνεται στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 
Με αφορμή την ενότητα στο μάθημα της γλώσσας "H ζωή σε άλλους τόπους",  οι μαθητές 

αναζήτησαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον τις ρίζες τους. Τις εργασίες τους τις 
παρουσίασαν στην τάξη και έτσι με έκπληξη διαπιστώσαμε  ότι πολλοί από τις μαθήτριες και 
μαθητές οι πρόγονοί τους ήταν πρόσφυγες από την Μικρά Ασία ή μετανάστες. 

ΈΈγιναν ομαδικές εργασίες των μαθητών για  τα μεταναστευτικά  πουλιά της Ελλάδας. 
Πραγματοποιήσαμε διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Πραμάντων όπου επισκεφθήκαμε την 

έκθεση του ΚΠΕ για τους Ηπειρώτες μετανάστες του 1900 με θέμα: "Από την ΆΆπειρο χώρα 
στην Μεγάλη ΉΉπειρο", ενώ την επόμενη μέρα οι μαθητές έγραψαν σκέφτομαι και γράφω με 
θέμα: "Μετανάστευση 1900 και σήμερα": https://www.youtube.com/watch?v=bQrHPDbIx0g  

Στείλαμε  χριστουγεννιάτικες κάρτες στους συνεργάτες του 
έργου: https://www.youtube.com/watch?v=61XTj5NHQbw    

Στείλαμε για φιλοξενία  στο δημοτικό σχολείο Ασγάτας Λεμεσού Κύπρου πέντε 
πρόσφυγες για φιλοξενία. Πρόκειται για ζωγραφιές που δημιούργησαν οι πέντε ομάδες των 
μαθητών της τάξης.  Ενώ μετά από λίγες μέρες το δημοτικό σχολείο Ασγάτας Λεμεσού 
Κύπρου μας έστειλε έξη πρόσφυγες (ζωγραφιές) τις  οποίες φιλοξενήσαμε στο σχολείο και 
στα σπίτια μας. 

Δημιουργήσαμε ένα συνεργατικό παραμύθι με το 1ο δημοτικό σχολείο Γρεβενών (εμείς 
το γράψαμε και εκείνοι έκαναν την εικονογράφηση και τη μετάφραση στα αγγλικά και το 
αντίθετο) και μια συνεργατική ιστορία με το 2ο δημοτικό σχολείο Αθηνών (εμείς γράψαμε το 
τέλος της ιστορίας). 

Επισκέφτηκαν την τάξη μας η Στέλλα και η Χρύσα από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών 
Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου και πραγματοποίησαν την εκδήλωση με τίτλο 
«χελιδονίσματα». Στην εκδήλωση οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον  Εθνικό Δρυμό Βίκου – 
Αώου και Πίνδου, για τα είδη χελιδονιών που συναντώνται στην χώρα μας, για τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν στο μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι, για την διαδικασία με την οποία 
κατασκευάζουν την φωλιά τους και για την βοήθεια που μπορούν να τους προσφέρουν οι 
άνθρωποι. Στο τέλος όλοι οι μαθητές έφτιαξαν φωλιές  χελιδονιών από πηλό. 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν πολλές ζωντανές τηλεδιασκέψεις με τα 
συνεργαζόμενα σχολεία στις οποίες οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους και αντάλλαξαν 
πληροφορίες για το έργο και τον τόπο τους, παρακολουθήσαμε ταινίες με σχετικό 
περιεχόμενο (η ζωή είναι ωραία, οι ριγέ μπιτζάμες, κλπ), σχετικά βίντεο του ΟΗΕ, 
τραγουδήσαμε τραγούδια με ανάλογο περιεχόμενο και πολλά άλλα... 

Στο twinspace του έργου ανέβηκαν 857 φωτογραφίες, 65 βίντεο και 35 άλλα αρχεία (.doc, 
.pdf, .pptx) 

Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση και καλύτερη 
εμπέδωση των στόχων του προγράμματος που συμπληρώθηκε από τους μαθητές. 

Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας  στο 2ο Συνέδριο Μαθητών στα Γρεβενά με το 
συνεργατικό παραμύθι  "Το κορίτσι με το 
χελιδόνι: "https://www.youtube.com/watch?v=hkXEC615-TA”  

Τέλος σε μια ζωντανή τηλεδιάσκεψη με 8 σχολεία οι μαθητές έκαναν την αξιολόγηση του 
έργου και αντάλλαξαν ευχές για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahMDl35wqJw  
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
 Τα σχολεία συνεργάτες γνωρίστηκαν μεταξύ τους σε απευθείας σύνδεση, σε κοινά 

έγγραφα, σε κοινούς χώρους και παιχνίδια στο διαδίκτυο. Δημιούργησαν λογότυπα και 
ψήφισαν για το καλύτερο, δημιούργησαν υλικό για τα  μεταναστευτικά ζώα για να τα 
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μελετήσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση. Το φαινόμενο των προσφύγων είναι το επόμενο 
βήμα. Δημιουργήθηκαν μικτές ομάδες για να μελετήσουν το θέμα, οι οποίες δημιούργησαν  
βίντεο, έγραψαν συνεργατικές ιστορίες και αντάλλαξαν φανταστικούς πρόσφυγες. Τους 
φιλοξένησα  και ενώ επικοινωνούσαν ταχτικά για να παρακολουθήσουν την πορεία της 
φιλοξενίας τους. Οι μαθητές συγκεντρώσαν ρούχα για πραγματικούς πρόσφυγες στην 
Ελλάδα. Δημιούργησαν συνεργατικά τραγούδια τα οποία τραγουδήθηκαν από κοινού με 
τους συνεργάτες τους. Δημιούργησαν συνεργατικές ιστορίες και παραμύθια για τους 
πρόσφυγες τα οποία  δραματοποιήθηκαν. Οι μαθητές αξιολόγησαν το έργο με διάφορες 
δραστηριότητες και το διέδωσαν σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, συνέδρια, 
ιστοτόπους, γονείς και σχολικούς φορείς. Την τάξη μας επισκέφθηκαν η Στέλλα και η Χρύσα 
από την Εθνική Φορέα Διαχείρισης Δασών Βίκου - Αώου και Πίνδου και έδωσαν  
πληροφορίες για τα χελιδόνια. 

Οι μαθητές μας εργάστηκαν σε  ομάδες για να παρουσιάσουν και να μελετήσουν τα 
μεταναστευτικά ζώα που τους έστειλαν οι συνεργάτες τους. Δημιούργησαν ένα  συνεργατικό 
παραμύθι  με το πρώτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών (το γράψαμε και έκαναν την 
εικονογράφηση και τη μετάφραση στα αγγλικά και αντίστροφα) και μια συνεργατική ιστορία 
με το 2ο δημοτικό σχολείο της Αθήνας (γράψαμε το τέλος της ιστορίας). Στείλαμε πέντε 
πρόσφυγες (ζωγραφιές) για φιλοξενία σε  δημοτικά σχολεία  της Κύπρου. Ενώ μετά από λίγες 
μέρες τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου μας έστειλαν έξι πρόσφυγες (ζωγραφιές) που 
φιλοξενήσαμε στα σχολεία και στα σπίτια μας. Πραγματοποιήσαμε μια εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων Ιωαννίνων, όπου 
επισκεφθήκαμε την έκθεση για την μετανάστευση του 1900 των Ηπειρωτών. Οι μαθητές μας 
σε ομάδες  πραγματοποίησαν εργασίες για τα  αποδημητικά πτηνά στην Ελλάδα. Οι μαθητές 
αναζήτησαν τις ρίζες τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το έργο τους παρουσίαστηκε 
στην τάξη  και έτσι μας εξέπληξε το γεγονός ότι πολλοί μαθητές και μαθητές ήταν πρόσφυγες 
από τη Μικρά Ασία ή μετανάστες. ΉΉταν συγκλονισμένοι όταν τραγουδούσαν τραγούδια 
άλλων χωρών και μιλούσαν μαζί τους online. ΌΌλοι οι μαθητές έμαθαν να μιλούν καλύτερα 
αγγλικά. Το eTwinning ενέπνευσε τα παιδιά να βρουν δημιουργικούς τρόπους για τις ιστορίες 
των προσφύγων, σχεδιάζοντας έναν πρόσφυγα, σε μια μεγάλη αφίσα στην αίθουσα 
διδασκαλίας, κάνοντας comics και παζλ. 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
ΌΌσον αφορά τη γλώσσα, οι μαθητές έπρεπε να εκφραστούν, να μιλήσουν για το σχολείο 

και τη χώρα τους. ΈΈγραψαν ιστορίες για πρόσφυγες και δημιούργησαν ζωγραφιές στις 
οποίες  περιέγραψαν  τα προβλήματα των προσφύγων. Χρησιμοποίησαν μια πειστική γλώσσα 
για να πείσουν τους συνομηλίκους τους να ψηφίσουν για το λογότυπό τους. Περιέγραψαν τη 
διαδικασία μετανάστευσης των πτηνών. 

Επικοινώνησαν ηλεκτρονικά με τους συνομηλίκους τους. Η γλώσσα επικοινωνίας ήταν η 
ελληνική με τα 5 σχολεία στην Ελλάδα και την Κύπρο και στα αγγλικά όταν 
επικοινωνούσαμε με την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τυνησία. Στα 
Μαθηματικά, οι μαθητές έπρεπε να ασχοληθούν με τον αριθμό των προσφύγων και των 
μεταναστευτικών πουλιών  και με τα χιλιόμετρα που πρέπει να κάνουν για να φτάσουν στον 
προορισμό τους. Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ασχοληθήκαμε  με θέματα ένταξης, 
διαφορετικότητας, ανοχής, αλληλεγγύης και ειρήνης. 

Στα Εικαστικά, οι μαθητές δημιούργησαν έργα ζωγραφικής, εικονογραφημένες ιστορίες 
και κόμικς για τους πρόσφυγες, εργάστηκαν σε έργα ζωγραφικής γνωστών καλλιτεχνών για 
την ποικιλομορφία, έμαθαν τραγούδια σημαντικών συνθετών και ποιητών. Στις Νέες 
Τεχνολογίες, τα παιδιά έμαθαν να ψάχνουν με ασφάλεια στο Google Junior για να βρουν 
πληροφορίες για τα μεταναστευτικά πουλιά, πραγματικές ιστορίες προσφύγων, να 
δημιουργούν πίνακες ζωγραφικής, να κάνουν συνεργατικές παρουσιάσεις και να 
δημιουργούν παζλ και παιχνίδια. Τα ντροπαλά παιδιά ανοίχτηκαν περισσότερο σε άλλους. 

Οι δεξιότητες δημιουργικότητας ξεδιπλώθηκαν όταν τα παιδιά έπρεπε να δημιουργήσουν 
ιστορίες παιδιών - μεταναστών, τους τρόπους φιλοξενίας τους, στα κόμικς και στα σχέδια. 
Κάποιοι μαθητές φιλοξένησαν την ζωγραφιά του πρόσφυγα ακόμα και το σπίτι τους. 
Μίλησαν μαζί τους, τους τάισαν  κλπ. Οι γονείς ήταν ενθουσιασμένοι από την επιρροή που 
είχε αυτή η δραστηριότητα στα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια του έργου αναπτύχθηκαν 
δεξιότητες αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης. 

Οι μαθητές αισθάνονταν συμπονετικοί για τις ιστορίες άλλων παιδιών-προσφύγων και 
υπήρξε αντίκτυπο και στις οικογένειές τους. Συλλέξαμε πολλές τσάντες με ρούχα και 
παιχνίδια για τους πρόσφυγες που φιλοξενούνταν σε ξενοδοχεία στα Γρεβενά. Αυτό 
μεταδόθηκε στην ελληνική τηλεόραση, σε εφημερίδες, στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤ ΩΝ 
Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών έγινε από το Δελτίο Δασκάλων (Teacher 

Bulletin),  ηλεκτρονικά μηνύματα eTwinning, email, messenger και στην ομάδα του Facebook 
του έργου. Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών προγραμματίστηκε από τους δασκάλους στην 
αρχή του έργου και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές επικοινωνούσαν 
μέσω  των σελίδων του Twinspace. Επιλέξαμε αυτό το εργαλείο επειδή οι μαθητές το βρίσκουν 
εύκολο, διαδραστικό και ελκυστικό. Μπορούν επίσης να μοιράζονται φωτογραφίες και 
βίντεο εκεί. ΈΈνας άλλος τρόπος επικοινωνίας ήταν η διαδικασία ψηφοφορίας, η οποία ήταν 
πολύ ελκυστική για τα παιδιά. Αυτό που όλα απολάμβαναν και μοιράζονταν στην 
αξιολόγηση ήταν τα παιχνίδια του έργου. ΌΌλοι οι μαθητές επικοινωνούσαν μέσω των παζλ 
και τα παιχνίδια μοιράζονταν. Ορισμένοι από αυτούς ήταν σε απευθείας σύνδεση, άλλοι όχι. 
ΈΈνας άλλος τρόπος επικοινωνίας ήταν τα κοινά έγγραφα στα οποία οι φοιτητές 
δημιούργησαν ιστορίες προσφύγων στο διαδίκτυο. Μεγάλη επικοινωνία επιτεύχθηκε με τη 
συνεργατική ιστορία. Επίσης, επιτεύχθηκε μεγάλη επικοινωνία με τη δράση μας στη 
συγκέντρωση ρούχων, σχολικών ειδών και παιχνιδιών για τους μικρούς Σύριους πρόσφυγες 
των Γρεβενών. Στη δράση συμμετείχαν 122 εκπαιδευτικοί από σχολεία της  Ευρώπης, της 
Ασίας και της Αφρικής. Το συνεργατικό τραγούδι "Δεν είσαι μόνος" έφερε τα σχολεία των 
συνεργατών κοντά μέσω της  επικοινωνίας και δημιούργησε ένα κοινό προϊόν. ΌΌλα τα 
σχολεία αντάλλαξαν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες μέσω ταχυδρομείου. Επικοινωνήσαμε με 
τα σχολεία  στην Κύπρο μέσω ταχυδρομείου, όταν ανταλλάξαμε ζωγραφιές και επιστολές για 
τους φανταστικούς πρόσφυγες που τους είχαμε στείλει και μας είχαν στείλει για φιλοξενία. 
Επιπλέον, ανταλλάξαμε δώρα με το ταχυδρομείο. Τέλος, οι μαθητές επικοινωνούσαν μέσω 
των τηλεδιασκέψεων, όπου συζητούσαν για τη φιλοξενία των προσφύγων, τις συνεργατικές 
τους ιστορίες και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες  από 10 
τηλεδιασκέψεις με τους συνεργάτες μας. 

 
ΣΎΎΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΊΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΏΝ 
 Στην αρχή αυτού του προγράμματος, οι δάσκαλοι συνδημιούργησαν όλο το 

χρονοδιάγραμμα του έργου, με τους στόχους και τις δραστηριότητές του, προκειμένου να 
συνειδητοποιήσουν την όλη διαδικασία, να τηρήσουν τις προθεσμίες και να δεσμευτούν οι 
μαθητές μας σε αυτό που θα επιτευχθεί μέχρι το τέλος της. Οι σελίδες του Twinspace, 
δημιουργήθηκαν  ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, έτσι ώστε όλοι οι εταίροι να 
συμμετέχουν στο σχεδιασμό. Οι μαθητές παρουσίασαν τον εαυτό τους, το σχολείο και τη 
χώρα τους σε βίντεο, padlet και διαδραστικά εργαλεία, για να έχουν ανατροφοδότηση. Οι 
μαθητές όλων των σχολείων δημιούργησαν ζωγραφιές για το λογότυπο του έργου. Κάθε 
σχολείο ψήφισε για το καλύτερο και στη συνέχεια όλα τα σχολεία συναντήθηκαν ζωντανά 
στο διαδίκτυο για να ψηφίσουν το καλύτερο λογότυπο για το έργο μας. Στη συνέχεια ήρθε η 
έρευνα για τα μεταναστευτικά ζώα, η οποία έγινε σε διασχολικές ομάδες. Κάθε ομάδα 
αλληλεπίδρασε με την άλλη με τη χρήση παιχνιδιών και αναρτήσεων. Μέχρι τη στιγμή που τα 
παιδιά άρχισαν να μελετούν την ένταξη των μεταναστών, η συνεργασία έγινε μεγαλύτερη, 
επειδή δημιούργησαν κοινές ιστορίες, ebooks, παρουσιάσεις και βίντεο σχετικά με αυτά. Τα 
σχολεία σε ομάδες, φιλοξένησαν μετανάστες στα σχολεία και στα σπίτια τους. ΈΈτσι, έπρεπε 
να συνεργαστούν για να παρακολουθήσουν τα προβλήματα των προσφύγων, τι έχουν 
ανάγκη και το πώς αισθάνονται στο νέο τους σπίτι. Επιπλέον, όλα τα σχολεία συνεργάστηκαν 
για να δημιουργήσουν ένα κοινό βίντεο με ένα τραγούδι (δεν είσαι μόνος) που όλοι 
τραγούδησαν μαζί. Δημιουργήσαμε μια συνεργατική ιστορία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Γρεβενών και μια συνεργατική ιστορία με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Εκτός από αυτό, 
τα σχολεία αντάλλαξαν τραγούδια της πατρίδας τους για τα χελιδόνια, τους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες. ΉΉταν μια πολύ συναρπαστική εμπειρία. Η συνεργασία μας ενισχύθηκε με 
τη συλλογή ρούχων και παιχνιδιών για τους συριακούς πρόσφυγες στην Ελλάδα, μια 
δραστηριότητα που απέδειξε ότι όταν ενεργούμε μαζί, το αποτέλεσμα είναι τεράστιο και έχει 
αντίκτυπο στις ζωές πολλών ανθρώπων. Τέλος, η συνεργασία μας βελτιώθηκε από τον αριθμό 
των ζωντανών τηλεδιασκέψεων που είχαμε, χάρη στα live events του eTwinning. Η 
συνεργασία αυτή παρουσιάστηκε σε τρία συνέδρια & στις ιστοσελίδες των σχολείων-εταίρων. 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
Η τεχνολογία ήταν το κύριο μέσο για την υλοποίηση αυτού του έργου. Το Twinspace ήταν 

η πλατφόρμα για την κοινή χρήση των προϊόντων του έργου. Χρησιμοποιήσαμε το Teachers 
Bulletin, the Project Journal, the Twinmails, τις Σελίδες και τα Live events. Χρησιμοποιήσαμε 
επίσης μια σειρά από εργαλεία ιστού που ενισχύουν τη συνεργασία. Padlets, google docs, google 
slides, youtube channels, vimeo, kizoa, SlideTalk, Animoto, Biteable, Picosong, Prezi, Pizap, 
Answergarden, Jigsawplanet, Thinglink, Genially, Joomag, Google Forms and Socrative.  Υπάρχουν 
πολλά εργαλεία ιστού που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο, αλλά 
επιλέξαμε αυτά που γνωρίζουν οι μαθητές μας και βελτιώνουν τη συνεργασία. 
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Το έργο αυτό είχε τεράστιο αντίκτυπο στους μαθητές μας, επειδή ασχολήθηκαν με ένα 

θέμα που ήταν άμεσο, επίκαιρο, το πώς θα ενταχθούν  οι πρόσφυγες στις νέες τους  χώρες και 
τα σχολεία μας. 

Περίπου 600 Σύριοι πρόσφυγες, τα περισσότερα μικρά παιδιά, φιλοξενήθηκαν φέτος στον 
τόπο μας και αυτό δημιούργησε διάλογο και πολλές ανησυχίες στην τοπική κοινότητα. Αυτό 
ήταν ένα πρόβλημα, γι 'αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε  αυτό το πρόγραμμα για να 
δώσουμε  στους μαθητές μου την ευκαιρία να δουν πώς τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση και ότι έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία μας, στα 
σχολεία, τις πόλεις και τις χώρες μας. Ευτυχώς, τα παιδιά ήταν ανοιχτά και χαιρέτισαν την 
ιδέα της συνεργασίας με ξένους, παιδιά άλλων πολιτισμών και θρησκειών. 

Τώρα μιλάνε για το πώς φιλοξένησαν "πρόσφυγες" και θυμούνται τις συνεργατικές τους 
ιστορίες με το 1ο δημοτικό Γρεβενών και το 2ο Δημοτικό της Αθήνας. Απήλαυσαν τις 
τηλεδιασκέψεις με την Αθήνα, την Κύπρο, την Πολωνία, την Ισπανία και την Τυνησία. ΌΌλοι 
τους συγκλονίστηκαν όταν έμαθαν ότι  οι μαθητές του δημοτικού σχολείου στην Κύπρο, οι 
μισές οικογένειες των συνομηλίκων τους είναι μετανάστες. 

Μείναμε  αρκετά ικανοποιημένοι με τη στάση των γονέων των μαθητών μας και τη 
συγκέντρωση ρούχων και παιχνιδιών για τους Σύριους πρόσφυγες στα Γρεβενά. ΌΌλοι 
υποστήριξαν την προσπάθειά μας για τους ανθρώπους αυτούς  που έχασαν τα σπίτια τους 
και τις οικογένειές τους. Παρουσιάσαμε  το έργο μας στις τοπικές εφημερίδες των Γρεβενών, 
δηλώνοντας  πώς η ενσωμάτωση είναι καθήκον μας ως ανθρώπινα όντα. 

Το έργο αυτό επελέγη για να παρουσιαστεί στο 2ο Συνέδριο πολιτιστικών σχολικών 
δραστηριοτήτων στην Γρεβενά τον Ιούνιο του 2017, που διοργάνωσε η Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών. Παρουσιάστηκε επίσης στις τοπικές εφημερίδες στα 
Γρεβενά, στην τηλεοπτική εκπομπή STAR, στο πρακτορείο ειδήσεων, στο ραδιόφωνο ΕΡΑ 
Λάρισας, στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό ET3, στην ελληνική τηλεόραση ET3, στο 
ραδιοφωνικό σταθμό EΡA Κοζάνης, στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ 
το ίδιο έγινε και στις  άλλες ευρωπαϊκές χώρες . 

 Παρουσιάστηκε επίσης στο 1ο Συνέδριο Πολιτιστικών Σχολικών Δραστηριοτήτων στα 
Χανιά τον Ιούνιο. Ακόμα παρουσιάστηκε στην τοπική εφημερίδα της Κρήτης (είναι η 1η σε 
κυκλοφορία επαρχιακή εφημερίδα στην Ελλάδα), στο διαγωνισμό "My Europe", που 
διοργανώθηκε από την Europe Direct Bistriţa-Năsăud, στη Ρουμανία, και στη ζωντανή 
εκδήλωση της Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Ημέρας στις 5 Μαΐου με 15 συμμετέχοντες στο 
eTwinning, από τον εταίρο του έργου Aranzazu Iturioz από την Ισπανία. Το έργο πήρε 11 
ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας και δύο πρώτα εθνικά βραβεία, ένα στη Ρουμανία και ένα 
στην Τυνησία. 

Με όλα αυτά καταφέραμε ώστε: 
Να γνωρίσουμε καλύτερα τα χελιδόνια και τα άλλα ζώα μεταναστεύουν. 
Να γνωρίσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι μεταναστεύουν ή 

γίνονται πρόσφυγες και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των προσφύγων και των 
μεταναστών. 

Να παρατηρούμε και να συγκρίνουμε τη συμπεριφορά των ζώων και των ανθρώπων στα 
φαινόμενα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης.  

Δημιουργήσαμε συναισθήματα φιλίας για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 
Μάθαμε καλύτερα τις  ξένες γλώσσες και τις νέες τεχνολογίες, ενώ γνωρίσαμε και 

στοιχεία από τους πολιτισμούς άλλων χωρών. 
Διαπιστώσαμε ότι τελικά το χελιδόνι είναι μετανάστης, γιατί στον κόσμο των ζώων δεν 

γίνονται ποτέ πόλεμοι. 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
https://twinspace.etwinning.net/24900/home 
http://2dim-

greven.gre.sch.gr/The%20swallow%20is%20a%20refugee%20or%20an%20immigrant.htm 
https://www.facebook.com/groups/1291704584185673/ Group on facebook 
https://www.youtube.com/watch?v=iFqn7ZEIBxE Presentation of a school 
https://www.youtube.com/watch?v=7zkLOf8Ijr4 Project logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=fTJrfw8Rsxo Swallowtail nest 
https://www.youtube.com/watch?v=WoeqcMyrd9I Presentation on tv (STAR) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=w-4-Pc_Z3q4 Song for Swallow 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vByvXoxHr-A Song for Swallow 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=N5-NRp1Ujp0 Song for Immigrants 
https://www.youtube.com/watch?v=aTYOUDjaREY   Students from Spain send their wishes to the 

refugees of Grevena 
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https://www.youtube.com/watch?v=GKQdldc6Hho   Videoconference 18 11 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=7mqWYuKvbXY The test DNA 
https://www.youtube.com/watch?v=dfccrwUlROU ANTI-RACIST SHORT FILM "JAFAR" 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=xwtbPJr7_SU Interview with refugee 

from Amochosto Cyprus 24/11/2016 
https://www.youtube.com/watch?v=gAZXyoMcOfc Videoconference 21/11/2016 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=CKZLE0UNyLs "Videoconferencing 2nd 

primary school Grevena with the 2nd Athens primary school" 30/11/2016 
https://www.youtube.com/watch?v=bQrHPDbIx0g From the study visit to the Center for 

Environmental Education Pramanta, we wrote about the migration 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=61XTj5NHQbw The christmas cards sent 

to the project partners. 
https://www.youtube.com/watch?v=Au2dYUvYci0 Live teleconference 11 schools 20/12/2016, 

Vote for the best logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_3oI56zgpPI Live teleconference 11 

schools 20/12/2016, Vote for the best logo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=4MpZyOdx4cs Life is Beautiful film 
https://www.youtube.com/watch?v=4asQaJY5Dx4 A song about refugees 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=SPbshDWBLXg We make swallow nests 

with clay! 
https://www.youtube.com/watch?v=PLIbmFqtmQg 15/3/2017, Visited our class and Stella Chrysa 

from Management Agency National Parks of Vikos - Aoos and Pindos and held the event entitled 
"Helidonizmata '. 

https://www.youtube.com/watch?v=8dFIONAkQ9A The girl with the swallow (Collaborative fairy 
tale) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=umhFSBC3FqU The girl with the swallow 
(Collaborative fairy tale) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=259&v=Y7hl0DF4MAA We exchange 
experience of hosting refugees... 6/4/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=ahMDl35wqJw Live conference call for 8 schools to evaluate 
the project 

https://www.youtube.com/watch?v=hkXEC615-TA Presentation of our work at the 2nd Student 
Conference in Grevena 09/06/2017 

E-book with cooperative tale for Refugees https://www.joomag.com/magazine/the-girl-with-the-
swallow/0472971001490644976 

https://www.youtube.com/watch?v=I37KtjQfYkQ  Presentation of a school 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=YJZDWEMfjwQ  Painting competition for 

project logo (The paintings all pro) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=_3oI56zgpPI  Live teleconference 11 

schools 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=ZY9HZt6-JBw The magic of fairies 

(Collaborative fairy tale) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=pXPRPessiAA Η μαγεία των 

νεράιδων(Collaborative fairy tale) 
E-book with the works for the competition for the project 

logo:http://en.calameo.com/read/00501331194c93a5c5d45 
E-book with Cooperative tale for Refugees 
https://www.joomag.com/magazine/the-magic-of-fairies/0138488001491477381 
https://www.joomag.com/magazine/Η-μαγεία-των-νεραϊδών/0751153001489514813 (Greek) 
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Ρόντιε Κλερ και Κατρίν Πορτβέν, Μετανάστες και πρόσφυγες. Απαντήσεις σε 
αναποφάσιστους, ανήσυχους και επιφυλακτικούς, μτφρ. Νίκος Κούρκουλος, Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2016. 

Τρουμπέτα Σεβαστή (επιμ.), Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Διαβάσεις και 
μελέτες συνόρων, Παπαζήσης, Αθήνα 2012. 

Τσιάκαλος Γιώργος, Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 
2011. 

Χάρης Γιάννης Η., Στοιχήματα Α΄. Εθνικισμός – ρατσισμός – μετανάστευση, 
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2013. 

 
 

  



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

21 
 

Εξ αποστάσεως και δια ζώσης συνεργασία στα πλαίσια 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού eTwinning ΈΈργου «Embracing 

art» 
  

Πανουσιάδου Μαρία1 Βουδούρη Γεωργία2 
  

1Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου 
mariapanous@gmail.com 

2Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου 
georgiavou46@gmail.com 

  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Ευρωπαϊκό eTwinning ΈΈργο «Embracing art» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-
2018 (Νοέμβριος 2017 - Ιούνιος 2018) με τη συμμετοχή δεκαεπτά σχολείων Προσχολικής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 
κεντρικό eTwinning θέμα 2018 «Πολιτιστική Κληρονομιά» εντάχθηκε στη θεματολογία του 
eTwinning ΈΈργου «Embracing art». Kατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, δύο από τους 
εταίρους, το Δ1 του Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου Θεσσαλονίκης και το ολοήμερο τμήμα 
του 4ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου, οργάνωσαν και πραγματοποίησαν διήμερη δια ζώσης 
συνάντηση και συνεργασία, επιτυγχάνοντας συνδυαστική μάθηση για τους συμμετέχοντες 
μαθητές. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι εξ αποστάσεως συνεργατικές δράσεις 
στις οποίες συμμετείχαν οι δυο εταίροι, καθώς και οι δια ζώσης συνεργατικές δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διήμερη συνάντηση. Μελετώνται ακόμα το πλαίσιο, οι 
δυσκολίες, τα αποτελέσματα και τα οφέλη της συνεργασίας για όλους τους συμμετέχοντες 
και τις δυο σχολικές κοινότητες.  Για την υλοποίηση και υποστήριξη των δράσεων 
αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ, καθώς και η πλατφόρμα συνεργασίας TwinSpace. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συνδυαστική μάθηση, Τέχνη και εκπαίδευση 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η επικοινωνία ως ο θεμέλιος λίθος και η προϋπόθεση του πολιτισμού κάθε κοινωνίας, η 

σύνδεση με την πολιτιστική κληρονομιά και ο δημιουργικός διάλογος με το παρελθόν, 
επιπλέον, η χωρίς φόβο προσέγγιση του «άλλου» ως απλά διαφορετικού και σημαντικού στη 
σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτούν νέες διδακτικές μεθοδολογίες, οι οποίες 
μπορούν να εμπλουτιστούν με υλικά από τις ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης 
(Μ.Π.Ε., 2011). Η Τέχνη μπορεί να λειτουργεί και ως ένα διδακτικό πλαίσιο,  που 
ολοκληρώνει το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων, αφού, προκειμένου να ερμηνευθεί, 
απαιτείται η παραβολή της με το αντίστοιχο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
(Μαλαφάντης &  Καρέλα, 2012). 

Το eTwinning αποτελεί μια πλατφόρμα συνεργασίας των σχολείων της Ευρώπης μέσω 
των Τ.Π.Ε. Στα συστήματα που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση ο στόχος είναι η 
εκπαίδευση, η απόκτηση γνώσης και η ανάπτυξη νοητικών και κοινωνικών ικανοτήτων μέσα 
από μια διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας (Κόμης κ.α., 2008). Επιπροσθέτως και 
σύμφωνα με τους Heinze και Procter (2004), η συνδυαστική μάθηση (Blended Learning) 
επιτυγχάνεται όταν εμπλέκονται αποτελεσματικά διαφορετικές μέθοδοι μάθησης και τρόποι 
διδασκαλίας μέσα από την ξεκάθαρη επικοινωνία διδασκόντων και διδασκόμενων. Η 
συνδυαστική μάθηση παρέχει μεγάλη ευελιξία τόσο στην επιλογή και παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού υλικού όσο και στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κεσσανίδης κ.α., 2012). 

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, το Ευρωπαϊκό eTwinning ΈΈργο «Embracing art» 
(https://twinspace.etwinning.net/45793), έχοντας ως πλαίσιο για την εξ αποστάσεως συνεργασία 
σημαντικά έργα Τέχνης από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, αξιοποίησε την Τέχνη ως διδακτικό 
εργαλείο για εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και ως μέσο έκφρασης και 
ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Επιπλέον, 
στη θεματολογία τους εντάχθηκε το κεντρικό θέμα eTwinning 2018 «Πολιτιστική 
Κληρονομιά». 

Πλην της συνεργατικής μάθησης μέσω ΤΠΕ, επιτεύχθηκε η συνδυαστική μάθηση για δύο 
από τα συνεργαζόμενα σχολεία, το Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου (Δ1) και το 4ο 
Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου (ολοήμερο τμήμα), με τη συνεργασία μέσω της πλατφόρμας 
TwinSpace του ΈΈργου και τη δια ζώσης διήμερη συνάντηση και συνεργασία των εταίρων 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Η συνδυαστική μάθηση βοήθησε στην υπερπήδηση των 
δυσκολιών που απορρέουν από τις διαφορές των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών λόγω της 
διαφοράς ηλικίας. 
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Οι κύριοι στόχοι του «Embracing art» ήταν: α) να αναζητήσουν οι συνεργαζόμενοι 
μαθητές πληροφορίες για τους ζωγράφους που πρότεινε κάθε εταίρος και να δημιουργήσουν 
διακρατικές ομάδες εργασίας για τη δημιουργία βιογραφικών παρουσιάσεων καλλιτεχνών, β) 
να αναπαράγουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο τουλάχιστον έναν προτεινόμενο πίνακα 
ζωγραφικής από κάθε συνεργαζόμενο σχολείο και να παρουσιάσουν με βίντεο τις 
δημιουργίες τους και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποίησαν. 

Στόχος της διήμερης συνάντησης των δύο σχολείων ήταν η γνωριμία και δια ζώσης 
συνεργασία  μαθητών διαφορετικής ηλικίας, δεξιοτήτων και αναγκών, με τη σημαντική  
εμπλοκή των δυο σχολικών κοινοτήτων στο εγχείρημα. 

Με την παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι εξ αποστάσεως και δια ζώσης συνεργατικές 
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από δύο σχολεία στα πλαίσια του eTwinning ΈΈργου 
«Embracing art», οι δυσκολίες και ο αντίκτυπος που είχαν οι δράσεις αυτές στους/στις 
εταίρους μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς αλλά και τις δυο σχολικές κοινότητες. 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Αφετηρία μας στο «Embracing Art» αποτέλεσε η πρόταση από κάθε εταίρο δυο έργων 

τέχνης σημαντικών καλλιτεχνών από τη χώρα του/της. Σκοπός ήταν η αναπαραγωγή των 
έργων αυτών με τον πιο δημιουργικό τρόπο, καθώς και οι παρουσιάσεις σε διάφορα πεδία 
του TwinSpace (TwinSpace pages, forum, Ημερολόγιο ΈΈργου) βιογραφιών των καλλιτεχνών 
και των τεχνικών/υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τους εταίρους. Στην πορεία του ΈΈργου 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εκπαιδευτικών, όπου συναποφασίστηκαν, 
οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν συνεργατικές και συλλογικές δράσεις με τη χρήση 
εργαλείων Web 2.0. Οι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες του ολοήμερου τμήματος του 4ου 
Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου και του Δ1 Δημ. Σχ. Πενταλόφου συμμετείχαν στο σύνολο των 
δράσεων αυτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να 
συνεργαστούν μέσα από την πλατφόρμα TwinSpace, πριν την πραγματοποίηση της δια ζώσης 
συνάντησης. 

Συνεργατικό λογότυπο eTwinning έργου 
Αρχική απόφαση, μετά την τηλεδιάσκεψη των εκπαιδευτικών, ήταν η δημιουργία του 

συλλογικού λογότυπου του έργου με την τεχνική «ντόμινο». Κάθε ενδιαφερόμενη τάξη 
δήλωσε τη σειρά συμμετοχής της. Στη συνέχεια, αφού προσέθεσε τη συμβολή της στο 
λογότυπο, το έστειλε ταχυδρομικώς στην επόμενη για να προσθέσει με τη σειρά της τη δική 
της συμβολή. Δυστυχώς, στην πορεία του ταξιδιού, το συνεργατικό λογότυπο χάθηκε. Σε 
αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί η ευελιξία των συμμετεχόντων, καθώς τελικά 
ολοκληρώθηκε η δράση με τη βοήθεια της τεχνολογίας (Εικόνα 1). Κάθε συνεργαζόμενη 
τάξη «κατέβασε» από το TwinSpace τη φωτογραφία με τη συμβολή της προηγούμενης τάξης 
και προσέθεσε - με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας επιθυμούσε  - την δική  της συμβολή. Στη 
δράση αυτή πήραν μέρος πέντε συνεργαζόμενες τάξεις, με το Δ1 του  Πενταλόφου να 
ξεκινάει και το ολοήμερο τμήμα του 4ου Νηπιαγωγείου να κλείνει τη δραστηριότητα. 

 
Εικόνα 1: Συνεργατικό λογότυπο “Embracing art” 

Συνεργατικό τραγούδι 
ΆΆλλη μια συνεργατική δράση που υλοποιήθηκε  ήταν η δημιουργία του συνεργατικού 

τραγουδιού «Embracing art» (https://twinspace.etwinning.net/45793/pages/page/305351). Στη 
συγκεκριμένη δράση συμμετείχαν τέσσερις εταίροι και η μουσικός του Δημ. Σχ. Πενταλόφου 
Ευτυχία Καβαλίκα, η οποία συνέθεσε τη μελωδία του τραγουδιού. Οι ενδιαφερόμενοι εταίροι 
μαθητές κλήθηκαν να γράψουν τέσσερις στίχους σχετικούς με το ΈΈργο είτε στα αγγλικά είτε 
στη μητρική τους γλώσσα, να μάθουν τη μουσική, να το τραγουδήσουν, να το ηχογραφήσουν 
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και να το παρουσιάσουν στο TwinSpace του ΈΈργου. Το Escola Salvador Sanromà από την 
Ισπανία και το Δ1 του Δημ. Σχ. Πενταλόφου έγραψαν στίχους στα αγγλικά και τα δυο 
Νηπιαγωγεία της Αρκίτσας και του Διδυμοτείχου στα ελληνικά. Η μουσική διαμοιράστηκε 
μέσω της εφαρμογής  SoundCloud, τα ηχογραφημένα κομμάτια του τραγουδιού αναρτήθηκαν 
στο TwinSpace και με το εργαλείο Audacity έγινε η μίξη τους. Αποτέλεσμα της δράσης ήταν η 
δημιουργία του αγγλοελληνικού τραγουδιού του ΈΈργου μας. 

Συνεργατική αναπαραγωγή πινάκων ζωγραφικής 
Εκτός από την αναπαραγωγή έργων τέχνης που πρότεινε κάθε εταίρος, υλοποιήθηκε και 

η συνεργατική αναπαραγωγή δύο πινάκων ζωγραφικής, «Το μάζεμα των ελαιών» του 
Θεόφιλου  Κεφαλά Χατζημιχαήλ και το «Albania is dancing» του Abdurrahim Buza. 
Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εταίρων, μια για κάθε πίνακα. Τα δύο σχολεία (Πενταλόφου 
και Διδυμοτείχου) συμμετείχαν στην συλλογική αναπαραγωγή  του έργου του Θεόφιλου. 
Στην ομάδα αυτή συμμετείχαν συνολικά επτά σχολεία τα οποία έπρεπε να αναπαράγουν ένα 
μέρος του πίνακα επτά φορές, να στείλουν ταχυδρομικά τα έξι έργα στους υπόλοιπους 
εταίρους και να κρατήσουν ένα. Στο τέλος κάθε συνεργάτης θα έπρεπε να έχει και τα επτά 
μέρη για να μπορέσει να συνθέσει τον πίνακα (Εικόνα 2). Η δράση  ήταν σχεδόν  επιτυχής 
καθώς μόνο μια συμμετοχή, ενός σχολείου από την Ρουμανία, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια των 
συνεργατών. 

 
Εικόνα 2:  Συνεργατικός Πίνακας Ζωγραφικής «Το μάζεμα των ελαιών» του Θεόφιλου  Κεφαλά 

Χατζημιχαήλ 

Βιογραφικές παρουσιάσεις ζωγράφων 
Για τη δημιουργία βιογραφικών παρουσιάσεων καλλιτεχνών έργα  οποίων 

αναπαράχθηκαν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του ΈΈργου, δημιουργήθηκαν διακρατικές ομάδες εργασίας από το Escola 
Salvador Sanromà και το Δ1 Δημ. Σχ. Πενταλόφου. Η σύσταση των ομάδων ήταν δύο 
μαθητές/τριες από την Ελλάδα και δυο από την Ισπανία. Εργάστηκαν στο Google Slides με 
σύγχρονη e-συνεργασία, χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς Google Drive των 
εκπαιδευτικών τους και ιδρυτριών του ΈΈργου (Εικόνα 3). Η εκπαιδευτικός του ολοήμερου 
τμήματος του 4ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου πρότεινε ένα δημιουργικό τρόπο να 
συμμετάσχουν τα νήπια σε αυτή τη δράση, καθώς λόγω της μικρής του ηλικίας δεν γνωρίζουν 
αγγλικά. Με την εμψύχωση της εκπαιδευτικού τους, έμαθαν να προφέρουν και ηχογράφησαν 
τα ονόματα των ζωγράφων προσφέροντας έτσι τον ηχητικό εμπλουτισμό των συλλογικών 
βιογραφικών παρουσιάσεων που προέκυψαν από τη δράση αυτή. 

 
Εικόνα 3:  Βιογραφικές παρουσιάσεις με Σύγχρονη e-Συνεργασία (πατήστε στην εικόνα)  
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Συλλογικό ηλεκτρονικό βιβλίο 
Με το πέρας της δια ζώσης συνάντησης των δύο συνεργατών, τα δύο σχολεία 

συνεργάστηκαν εκ νέου για να δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό βιβλίο του συλλογικού 
παραμυθιού τους «Η παράσταση της φάρμας» (Εικόνα 4). Τα νήπια ανέλαβαν να 
εικονογραφήσουν το παραμύθι ενώ οι μαθητές του Δημοτικού ηχογράφησαν την αφήγηση 
στα ελληνικά. Με την εφαρμογή Storyjumper, ο κάθε συνεργάτης πρόσθεσε τη συμβολή του 
και έτσι δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό βιβλίο «The  farm’ s play»  που  παρουσιάστηκε σε 
όλους τους συνεργάτες του ΈΈργου μέσω του Twinspace. 

 
Εικόνα 4:  Συλλογικό παραμύθι “Η παράσταση της φάρμας” (πατήστε στην εικόνα) 

Ημερολόγιο καταγραφής δια ζώσης συνάντησης συνεργατών  
Με την ολοκλήρωση της δια ζώσης συνάντησης συνεργατών, δημιουργήθηκε μια 

συνεργατική παρουσίαση-καταγραφή των δράσεων και των εντυπώσεων των συμμετεχόντων 
με το ψηφιακό online εργαλείο Padlet. Στο Padlet «Collaborators meet» (Εικόνα 5) αναρτήθηκαν 
βίντεο, φωτογραφίες, ημερολόγιο δράσεων και δελτία τύπου για τη διήμερη συνάντηση από 
το Δήμο Διδυμοτείχου και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

 
Εικόνα 5:  Padlet “Collaborators meet” (πατήστε στην εικόνα) 

 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΈΈργου, εκφράστηκε η επιθυμία να πραγματοποιηθεί 

δια ζώσης συνάντηση των συνεργατών από τον Πεντάλοφο και το Διδυμότειχο. Οι δυο 
υπεύθυνες εκπαιδευτικοί είχαν στενή επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της 
συνάντησης, προκειμένου να οργανώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δράσεις στα 
πλαίσια του «Embracing art». Για την επικοινωνία αξιοποιήθηκαν το eTwinning Live και το 
Twinmail. Σημαντική επιδίωξη της συνάντησης ήταν η εμπλοκή των γονέων στο εγχείρημα. Ο 
Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε 
τη μετακίνηση για δώδεκα μαθητές/τριες από τον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, δύο συνοδούς 
εκπαιδευτικούς (την συνιδρύτρια του  ΈΈργου και τη Διευθύντρια του Σχολείου) και δώδεκα 
συνοδούς γονείς. 

Πρώτη μέρα συνάντησης συνεργατών 
Η πρώτη συνάντηση των συνεργατών πραγματοποιήθηκε στο 4ο Νηπιαγωγείο 

Διδυμοτείχου (Εικόνα 6). Οι μαθητές/τριες των δύο σχολείων αρχικά έπαιξαν παιχνίδια 
γνωριμίας και αντάλλαξαν δώρα. Τα νήπια προσέφεραν χειροποίητα δώρα που είχαν 
ετοιμάσει με την εμψύχωση της νηπιαγωγού τις προηγούμενες μέρες, ενώ οι μαθητές/τριες 
από τον Πεντάλοφο προσέφεραν μια αφίσα και παρουσίασαν χορογραφία που είχαν 
ετοιμάσει για την περίσταση. Στη συνέχεια ακολούθησε κοινό γεύμα. ΌΌλα τα παραπάνω 
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δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση των δεσμών που είχαν ήδη δημιουργηθεί 
διαδικτυακά μέσω του TwinSpace ανάμεσα στους συνεργάτες (μαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικούς). Ακολούθησε παρουσίαση από τα νήπια των έργων που δημιούργησαν στα 
πλαίσια του «Embracing art», συζήτηση ανατροφοδότησης και ανταλλαγή απόψεων. Κάθε 
μαθητής/τρια του 4ου Νηπιαγωγείου παρουσίασε ή ξεχώρισε κάποιο έργο σαν αγαπημένο 
του/της, εξήγησε τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποίησε για να το αναπαράγει και 
εξέφρασε προφορικά και με επιχειρήματα την άποψή του/της σε κοινό -μια δύσκολη 
διαδικασία ιδιαιτέρως για τα νήπια- τονίζοντας με αυτό τον τρόπο πώς ένα έργο τέχνης 
μπορεί να αγγίξει τους ανθρώπους για διαφορετικούς λόγους τον καθένα. Οι μαθητές/τριες 
από τον Πεντάλοφο είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά έργα των μικρών 
συνεργατών τους, που μέχρι τότε τα γνώριζαν μόνο από τις παρουσιάσεις στην πλατφόρμα 
TwinSpace του ΈΈργου και να εκφράσουν προφορικά τις εντυπώσεις και τις απόψεις τους για 
αυτά . Η παρουσίαση - συζήτηση ανατροφοδότησης, έδωσε την ευκαιρία στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες να εκτιμήσουν την Τέχνη με βιωματικό τρόπο, 
αναπτύσσοντας τη στοχαστική τους σκέψη και μάθηση (Harvard Graduate School of Education, 
2006). Στη συνέχεια ακολούθησε ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή του νηπιαγωγείου για την 
ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές. 

 
Εικόνα 6:  Εικόνες από την πρώτη μέρα δια ζώσης συνεργασίας 

 
Η πρώτη μέρα συνάντησης συνεργατών έκλεισε με γεύμα των δύο σχολικών κοινοτήτων. 

ΉΉταν η ευκαιρία να συναντηθούν εκτός από τους μαθητές των δύο σχολείων, οι γονείς και οι 
εκπαιδευτικοί. Παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για το έργο στους γονείς, εκφράστηκαν 
ευχαριστίες και προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το 
συνεργατικό  τραγούδι «Embracing art». 

Δεύτερη μέρα συνάντησης συνεργατών 
Οι δράσεις την δεύτερης μέρας (Εικόνα 7) ξεκίνησαν με την εκπαιδευτική επίσκεψη των 

δύο σχολικών κοινοτήτων στη Δημοτική Πινακοθήκη “Ναλμπάντη” για γνωριμία με το έργο 
του ζωγράφου, παρατήρηση των τοιχογραφιών και των πινάκων ζωγραφικής και ανταλλαγή 
απόψεων. Ακολούθησε ξενάγηση στο Κάστρο του Καλέ, όπου οι δυο σχολικές κοινότητες 
γνώρισαν τη μακρά ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Με την ολοκλήρωση των δυο 
εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στο 4ο 
Νηπιαγωγείο για την πραγματοποίηση της συνεργατικής αναπαραγωγής του πίνακα 
ζωγραφικής του πολωνού ζωγράφου Tadeusz Makowski «Countryside yard». Οι μαθητές/τριες 
εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες των δύο (ένα νήπιο με έναν/μια μαθητή/τρια της Δ1 τάξης). 
Κάθε ομάδα συζήτησε και αποφάσισε τον τρόπο εργασίας, με τους/τις μαθητές/τριες του 
Δημοτικού να ανακαλύπτουν πολλούς τρόπους προκειμένου να εμψυχώσουν και να 
βοηθήσουν τα νήπια. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους ήταν εξαιρετικά και τα έργα 
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μοιράστηκαν έτσι ώστε και τα δύο Σχολεία να έχουν όλα τα έργα, τα μισά πρωτότυπα και τα 
υπόλοιπα σε ψηφιακή μορφή, για να τα παρουσιάσουν τόσο στο σχολείο τους όσο και στο 
TwinSpace. Στη συνέχεια και με την εμψύχωση των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές/τριες 
δημιούργησαν το συλλογικό παραμύθι «Η παράσταση της φάρμας» αξιοποιώντας τον πίνακα 
ζωγραφικής που μόλις είχαν αναπαράγει. Πρότειναν ιδέες, αποφάσισαν ποιοι θα είναι οι 
χαρακτήρες του παραμυθιού καθώς και τον τόπο που διαδραματίζεται η ιστορία τους. ΌΌταν 
δεν υπήρχε ομοφωνία για την πορεία της ιστορίας, πραγματοποιούνταν ψηφοφορίες. Δυο 
μαθήτριες από το Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου κατέγραψαν τη δράση (γραπτώς και με 
κάμερα). Με αυτή τη δραστηριότητα ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση eTwinning 
συνεργατών  

 
Εικόνα 7:  Εικόνες από τη δεύτερη μέρα δια ζώσης συνεργασίας 

Αργότερα, συνεχίζοντας την εξ αποστάσεως συνεργασία, το συλλογικό παραμύθι έγινε 
ηλεκτρονικό βιβλίο με το ψηφιακό on line εργαλείο Storyjumper και παρουσιάστηκε στους 
υπόλοιπους συνεργάτες του «Embracing art» μέσα από το TwinSpace του ΈΈργου.  

Εκτός από τις δια ζώσεις δράσεις συλλογικές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, το 
σχολείο υποδοχής είχε οργανώσει εκπαιδευτικές ξεναγήσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
αποκλειστικά για το σχολείο επισκέπτη (Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου, Λαογραφικό 
Μουσείο Διδυμοτείχου). 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, τα αποτελέσματα του eTwinning ΈΈργου και των 
συλλογικών δράσεων της διήμερης συνάντησης παρουσιάστηκαν από τους/τις μαθητές/τριες 
στις δυο σχολικές κοινότητες, στην τελική γιορτή – έκθεση έργων «Embracing art». 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το «Embracing art» είχε ως βάση την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των μελών 

του και των σχολικών κοινοτήτων, καθώς όλες οι δράσεις είχαν ως αφετηρία τις προτάσεις 
έργων τέχνης κάθε εταίρου.  Οι προϋποθέσεις για μια θετική συνεργασία καλλιεργήθηκαν 
από την αρχή με τη δημιουργία TwinSpace σελίδων για τις/τους εκπαιδευτικούς (How to start, 
Share ideas, Check our agreements, Express interest in activities κ.λ.π), νημάτων συζήτησης στο 
forum για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συμμετεχόντων μαθητών/τριών καθώς και με 
διαβούλευση μέσω eTwinning Live για τον καθορισμό των συνεργατικών δράσεων και των 
κοινών στόχων. Ενισχύθηκαν οι συνεργατικές και κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων, 
δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών που 
οδήγησαν στην πραγματοποίηση της δια ζώσης συνεργασίας των δύο εταίρων σχολείων. 

Το πλαίσιο του eTwinning ΈΈργου αποτέλεσαν έργα τέχνης σημαντικών καλλιτεχνών από 
πολλές χώρες. Η υλοποίηση των δράσεων έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να 
εμπλουτίσουν το διδακτικό τους έργο μέσω της Τέχνης, με την ενσωμάτωση στο ΈΈργο 
διαφόρων διδακτικών αντικειμένων (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ δημοτικού, Αγγλικά). Οι 
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μαθητές πραγματοποίησαν βιωματικές αλληλεπιδράσεις με τα έργα Τέχνης, γεγονός που 
ενίσχυσε την κριτική - στοχαστική και δημιουργική τους σκέψη, τον αυτοπροσδιορισμό τους 
ως μέρος ενός Ευρωπαϊκού πολιτιστικού συνόλου, την καλλιέργεια της καλαισθησίας και της 
φαντασίας τους, καθώς και την ενεργητική παρατήρηση. 

Με την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού eTwinning ΈΈργου «Embracing art», έγινε 
αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές με το εργαλείο Google forms. Τα αποτελέσματα 
έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο https://twinspace.etwinning.net/45793/pages/page/404324. Στην 
αξιολόγηση συμμετείχαν έξι από τα μέλη-εκπαιδευτικούς (δύο από την Ελλάδα, δύο από την 
Ισπανία και δύο από την Πολωνία) και πενήντα δύο από τα μέλη-μαθητές (είκοσι τρεις από 
την Ελλάδα, είκοσι τέσσερις από την Πολωνία και πέντε από την Ισπανία). Από τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους /τις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες 
συμπεραίνουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό: 

• Βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στα εικαστικά και έμαθαν νέες τεχνικές 
• Ενισχύθηκε η δημιουργικότητά τους 
• Βελτιώθηκαν στη χρήση των Η/Υ ως εργαλείο συνεργατικής εργασίας 
• Γνώρισαν το έργο και βιογραφικά στοιχεία σημαντικών Ευρωπαίων ζωγράφων  
• Κατανόησαν την έννοια της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
• Απέκτησαν δεξιότητες συνεργασίας με άτομα μικρότερα ή/και μεγαλύτερα σε ηλικία 
• Ενισχύθηκε η θετική αυτοεικόνα και η αυτοπεποίθησή τους σχετικά με τις ικανότητές 

τους 
Οι τρεις δράσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης ήταν η 

ζωγραφική (92,3%), οι συνεργατικές δράσεις (51,9%) και οι δημιουργικές εργασίες πάνω 
στους πίνακες ζωγραφικής (36,5%). Στα αρνητικά σημεία του ΈΈργου καταγράφονται η 
απώλεια του συνεργατικού λογότυπου και το γεγονός ότι κάποιοι συνεργάτες δήλωσαν 
συμμετοχή στους δυο συνεργατικούς πίνακες ζωγραφικής και δεν έστειλαν το μέρος του 
πίνακα που είχαν αναλάβει. 

Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τις/τους εταίρους εκπαιδευτικούς 
συμπεραίνουμε τα εξής: 

• Το ΈΈργο πέτυχε τους στόχους του 
• Το ΈΈργο ενίσχυσε και βελτίωσε το διδακτικό έργο και τη δημιουργικότητα των 

εκπαιδευτικών 
• Οι εταίροι εκπαιδευτικοί απέκτησαν νέες γνώσεις  
• Δημιουργήθηκαν δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών 
• Ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στο ΈΈργο υπήρξε σημαντικός 
Στις δυσκολίες κατά την υλοποίηση του ΈΈργου καταγράφονται ο περιορισμός στο χρόνο 

ενασχόλησης με το ΈΈργο από το ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών που δεν είναι 
εικαστικών (εδώ επισημαίνεται η συνδρομή του συλλόγου διδασκόντων στην υπερπήδηση της 
συγκεκριμένης δυσκολίας), η έλλειψη εμπειρίας στην υλοποίηση eTwinning  ΈΈργου (εδώ 
επισημαίνεται η συμπαράσταση από τις δύο ιδρύτριες του ΈΈργου), οι πολύπλοκοι, για τους 
μικρότερους σε ηλικία μαθητές, πίνακες ζωγραφικής που πρότειναν κάποιοι συνεργάτες και η 
απουσία συνεργασίας από κάποια μέλη του ΈΈργου. 

 Από την εμπειρία της δια ζώσης συνάντησης και συνεργατών, οι εκπαιδευτικοί 
διαπίστωσαν τα εξής: 

• Την ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών 
• Την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους  
• Την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, παρουσίασης εργασιών και 
επιχειρηματολογίας 

• Την ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδοσυνεργατικότητας με άτομα διαφορετικών ηλικιών 
και δεξιοτήτων  

• Την ενίσχυση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων 
• Την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης  
• Τη σύνδεση της μάθησης και της Τέχνης με την καθημερινή ζωή 
Η σημαντική εμπλοκή των δυο σχολικών κοινοτήτων επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή των 

γονέων και εκπαιδευτικών των δύο σχολείων σε δια ζώσης δράσεις. Πρωτίστως 
ενημερώθηκαν για το «Embracing art» και στη συνέχεια υποστήριξαν την πραγματοποίηση 
των δράσεων, ενώ παράλληλα ήρθαν σε επικοινωνία μεταξύ τους, έδωσαν ανατροφοδότηση, 
εκτίμησαν τα οφέλη της συμμετοχής στο ΈΈργο και ενισχύθηκαν οι δεσμοί μεταξύ τους. 

Το Ευρωπαϊκό eTwinning ΈΈργο «Embracing art», εκτός από τα παιδαγωγικά οφέλη που 
προσέφερε σε όλους και όλες, αποτέλεσε το όχημα για ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της 
Τέχνης, της συνεργασίας και της φιλίας. 
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“I spy with my eTwinning eye”. Μια βουτιά στο μυστήριο μέσα 
από ένα έργο διακρατικής συνεργασίας 

 
Νικολοπούλου Χρυσούλα1 

1Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ06 - Δημοτικό Σχολείο Νέου Μυλοτόπου 
Πέλλας 

 
chnikolo@sch.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το έργο μας με τίτλο “I spy with my eTwinning eye” έλαβε χώρα καθ’ όλη την διάρκεια του 

διδακτικού έτους 2017-2018 με πρωταγωνιστές τους μαθητές της έκτης τάξης του δημοτικού 
σχολείου Ν. Μυλοτόπου Πέλλας σε συνεργασία με μαθητές των τελευταίων τάξεων του 
δημοτικού από το Most της Δημοκρατίας της Τσεχίας και την Zaragoza της Ισπανίας.  

Το έργο εστίασε θεματικά  στο μυστήριο με το οποίο τα παιδιά ενθουσίαζονται, ενώ 
σκοπός του ήταν να προάγει την ουσιαστική συνεργασία και την αυθεντική επικοινωνία μέσα 
από καλά οργανωμένες δραστηριότητες. 

Ξεκίνησε με την γνωριμία μας με τους εταίρους και διαγωνισμό για το λογότυπό του. Οι 
ΤΠΕ βοήθησαν στο να γίνουν οι ανάλογες δραστηριότητες πρωτότυπες και διαδραστικές. 
Μέσα από εργαλεία διερεύνησης, ανάδειξης ιδεών και παιχνίδια χτίσαμε το απαραίτητο 
λεξιλόγιο και δημιουργήσαμε ενα πολυπολιτισμικό λεξικό μυστηρίου. Εμπλέξαμε βιωματικά 
τα παιδιά στο θέμα με παιχνίδια μυστηρίου που στήθηκαν στο σχολείο μας. Μέσα από 
ιστοεξερεύνηση γνωρίσαμε και συλλέξαμε πληροφορίες για διάσημους ήρωες μυστηρίου της 
λογοτεχνίας και των κόμικς. Επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη διαισθητικών και πρωτότυπων 
στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές προσπάθησαν να βρουν τον ένοχο μιας 
υπόθεσης και την λύση γρίφων που ταξίδευαν μέσα σε ένα μυστηριώδες κουτί. Τέλος, 
εργάστηκαν σε ομάδες μικτών εθνικοτήτων, και συνέθεσαν μια ψηφιακή ιστορία μυστηρίου. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ψηφιακός γραμματισμός, ομαδοσυνεργατικότητα, καινοτομία 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ακολουθούν οι διδακτικοί στόχοι εφαρμογής τoυ έργου μας σε σχέση με το γνωστικό 
αντικείμενο, τις δεξιότητες που αφορούν σε αυτό, τη χρήση της τεχνολογίας και τις 
κοινωνικές δεξιότητες. Αυτοί είναι: 

• Η γνωριμία και ουσιαστική συνεργασία με τους εταίρους μέσα απο ένα καλά 
οργανωμένο σχέδιο. 

• Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων που παρακινούν τους μαθητές και τους βοηθούν να 
συμμετάσχουν στην κατασκευή του έργου, καθιστώντας τους τους πραγματικούς 
πρωταγωνιστές. 

• Η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες που προάγουν την καλλιέργεια της 
κριτικής, δημιουργικής σκέψης και την αυτονομία. 

• Η εξάσκηση της χρήσης της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. 
• Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ψηφιακής ικανότητας μέσα από την γνωριμία, την 

εξοικείωση και την χρήση εργαλείων ΤΠΕ. 
• Η ανάπτυξη πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 
• Ο σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης που θα μετρήσουν τα μη ορατά αποτελέσματα του 

έργου. 
• Η διάχυση της εμπειρίας μας στο άμεσο περιβάλλον μας. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ 

Ηλικιακά, οι μαθητές που συμμετείχαν στo εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκαν στην 
κατηγορία των 11 - 12 ετών. Φοιτούσαν δηλαδή στην έκτη δημοτικού. Το τμήμα 
απαρτίζονταν από 18 μαθητές, 12 αγόρια και 6 κορίτσια, εκ των οποίων δύο συριακής 
καταγωγής και ένα αλβανικής καταγωγής.  

Μαθησιακά, στο τμήμα που συμμετείχε φοιτούσαν μαθητές με δυσκολίες. Συγκεκριμένα, 
μαθητές με διάσπαση προσοχής καθώς και ένας μαθητής με δυσλεξία. Η φύση, ωστόσο, τόσο 
του προγράμματος όσο και των δραστηριοτήτων δεν αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα στη 
συμμετοχή τους. Αντίθετα, τους ενθουσίασε και τους παρότρυνε να συμμετάσχουν ενεργά 
και με μεγάλη προθυμία. 

Η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων έλαβε χώρα στην σχολική τάξη και το εργαστήρι 
πληροφορικής. Δόθηκε πλήρης δυνατότητα εργασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων καθώς 
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αξιοποιήθηκε μια ώρα εβδομαδιαίως από το μάθημα των αγγλικών σταθερά και καθ’ ολη την 
διάρκεια της χρονιάς. Το υλικό διαμορφώθηκε έτσι ώστε να καλύψει σε ένα μεγάλο μέρος τις 
γενικές επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού εγχειριδίου. 
Προετοιμάστηκε με συνέπεια και επάρκεια στοχεύοντας στην εκπαίδευση των μαθητών, την 
κριτική σκέψη, την βιωματική εμπειρία και τη συνεργατικότητα. ΉΉταν επικαιροποιημένο στις 
ανάγκες ενός σύγχρονου, πολύπλευρου και με τεχνολογική εξοικείωση μαθητή και γλωσσικά 
προσαρμοσμένο στο επίπεδό του. 

Η καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, η εξοικείωση και αποδοχή της 
γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας και η ανακάλυψη οµοιοτήτων και διαφορών 
μεταξύ ποικίλων κουλτουρών ενσωματώθηκε μέσα από περιστάσεις αυθεντικής (σύγχρονης 
και ασύγχρονης) διακρατικής επικοινωνίας, πολυμεσικές παρουσιάσεις μαθητών και τόπων, 
ανταλλαγή γραμμάτων και καρτών, συνεργατικές δραστηριότητες και πολυπολιτισμικά 
αποτελέσματα (λεξικό, διακρατική συγγραφή ιστορίας) . 

 Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, προσφέρθηκε η δυνατότητα σφαιρικής 
ενασχόλησης και σύνδεσης με μαθήματα από διαφορετικά γνωστικά πεδία και η ολόπλευρη 
καλλιέργεια του μαθητή μέσα από την ανάπτυξη σωματικών ικανοτήτων και αντίληψης. Η 
ενασχόληση με τις τέχνες, την εικαστική και υποκριτική έκφραση βοήθησε την εξέλιξη 
πρακτικών δεξιοτήτων με τις οποίες το παιδί είναι προικισμένο.  

Το σχολικά εγχειρίδια βοήθησαν στην βελτίωση των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί 
αλλά και στην οικοδόμηση νέων. Ανακυκλώθηκε η γλώσσα επιχειρηματολογίας και 
έκφρασης γνώμης, το λεξιλόγιο έκφρασης προτίμησης και συναισθημάτων και οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες ενώ διδάχτηκε η συγγραφή e-mail (1η ενότητα), ο τρόπος 
περιγραφής εξωτερικής εμφάνισης και χαρακτήρα (3η ενότητα) και η εξάσκηση και χρήση 
του αορίστου (4η θεματική ενότητα). 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Κατά τον σχεδιασμό και την εκπόνηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν οι 
παρακάτω μέθοδοι διδασκαλίας: 

• Συνεργατική Διδασκαλία. Η διδακτική προσέγγιση με έμφαση στον κοινωνικό 
χαρακτήρα της μαθησιακής διαδικασίας, της επικοινωνίας και της εποικοδομητικής 
αλληλεπίδρασης μεικτών ομάδων εργασίας ή πυρηνικών ομάδων μαθητών (εργασία 
με τον διπλανό). Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η απόκτηση ικανοτήτων για 
ανταλλαγή απόψεων, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, η καλλιέργεια θετικής 
στάσης για συνεργασία με άλλα άτομα και για αμοιβαία συνεισφορά και ευθύνη στην 
επίτευξη ενός στόχου.  

• Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην διεξαγωγή του έργου. Η πληθώρα 
εργαλείων web 2.0 και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν 
στην δημιουργία κινήτρου και στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 
εξαιτίας της διαδραστικότητας και του δυναμικού περιεχομένου τους. Παρέχουν 
περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, δίνοντας την δυνατότητα 
καλύτερης εκμάθησης σε παιδιά με διαφορετικό στυλ μάθησης. Παρέχουν, επίσης, 
στους μαθητές μια ποικιλία μέσων μάθησης ενώ παράλληλα ενισχύουν αλλά και 
επιτυγχάνουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό των μαθητών. 

• Η διαδικασία της ερευνητικής εργασίας (project). Μιας δημιουργικής μαθησιακής 
διαδικασίας, που όχι μόνο ως προς το θέμα της συνδέεται με ενότητες του σχολικού 
βιβλίου αλλά αποβλέπει και στην διερεύνηση, οργάνωση και διαχείρηση ανάλογων 
γνώσεων και αξιών της καθημερινής ζωής και των εμπειριών των παιδιών που 
συμμετέχουν. Δεν κυριαρχούν απαραίτητα οι λεκτικές δεξιότητες, ενώ μαθητές με 
διαφορετικές ικανότητες να μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα στην επίλυση του 
προβλήματος που έχουν συλλογικά επιλέξει. 

• Εποικοδομητικοί μεθόδοι διδασκαλίας (αυτοαξιολόγηση επίδοσης). Πρακτικές που 
εστιάζουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και όχι στο μάθημα, στην 
αυτονομία του και τις μεταγνωστικές του δεξιότητες μέσα από την προσωπική 
αποτίμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προόδου του. 

 
Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ 

Το πρώτο κομμάτι του προγράμματός μας εστίασε στην γνωριμία με τους συνεργάτες μας 
και τον τόπο από τον οποίο προέρχονται. Ο κοινωνικός αυτός εγγραμματισμός, καθώς και η 
ανακάλυψη οµοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ποικίλων κουλτουρών ενίσχυσε την 
αποδοχή της πολιτισμικής πολυμορφίας ως θετικό στοιχείο της καθημερινής ζωής και γι αυτό 
και ήταν σημαντικός. Παράλληλα, δημιούργησε την απαραίτητη εξοικείωση για την 
συνεργατική πορεία του έργου. 
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Αρχικά διαλέξαμε τα χρώματα που μας αντιπροσώπευσαν στις διάφορες 
ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Χρώματα 
που χρησιμοποιήσαμε στις γραμματοσειρές των αναρτήσεών μας, όχι για να μας ξεχωρίσουν 
αλλά για να σχηματίσουν ένα πολύχρωμο, ενιαίο καμβά αντιπροσώπευσης. Η επιλογή μας 
σχηματοποιήθηκε μέσα από την εικόνα ενός ντεντέκτιβ, του οποίου την καμπαρντίνα 
χρωματίσαμε με την επιλογή μας. 

 
Σχήμα 1: Οι ντετέκτιβ μας όπως τους χρωμάτισαν οι μαθητές μας.  

Στην συνέχεια επιλέξαμε ένα πρωτότυπο τρόπο να παρουσιάσουμε την τάξη μας και τους 
μαθητές της στους συνεργάτες μας. Χρωματίσαμε τις ατομικές αρεσκείες μας πάνω σε ένα 
χάρτινο κινητό τηλέφωνο και τις δημοσιεύσαμε  σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό.  

 
Σχήμα 2: Ενδεικτικό δείγμα. ΈΈχουν αφαιρεθεί οι εικόνες με πρόσωπα μαθητών.  

ΈΈπειτα φτιάξαμε τα Avatars μας, δηλαδή την εικόνα που επιλέξαμε να συνοδεύει το 
προφίλ μας στις διάφορες διαδικτυακές κοινότητες που συμμετείχαμε, και τα κάναμε να 
μιλάνε στα αγγλικά. ΈΈτσι, ο κάθε μαθητής παρουσίασε τον εαυτό του και διαδικτυακά. 

 Αφού  μας γνώρισαν, οι συνεργάτες μας έπαιξαν ένα παιχνίδι μαντέματος προκειμένου 
να εμπλακούν με τρόπο διαδραστικό και συνεργατικό στην διαδικασία της γνωριμίας μας. Σε 
αυτό μας βοήθησε πολύ το ψηφιακό εργαλείο Real Time Board. ΈΈνας διαδικτυακός 
ασπροπίνακας, κατάλληλος για διακρατική συνεργασία πάνω σε δημιουργικά έργα. 
Κρυφτήκαμε πίσω από τα Avatars σαν ντετεκτιβ σε μυστική αποστολή και οι φίλοι μας από τις 
άλλες χώρες δοκίμασαν και κατάφεραν να συνδυάσουν τις πληροφορίες από το περιοδικό 
μας και την προφορική παρουσιάσή μας και για να ξεδιπλώσουν το μίτο, μαντεύντας ποιός 
είναι ποιός. Δεν ήταν εύκολη δουλειά αλλά οι αξιόλογοι ντετέκτιβ μας αποκωδικοποίησαν 
σωστά την αγγλική γλώσσα σε γραπτό και προφορικό λόγο και τοποθέτησαν το σωστό σήμα 
στο σωστό πρόσωπο. 

 
Σχήµα 3: Η ηλεκτρονική µας τάξη. Οι µαθητές µας ως avatars. 
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Εκτός από την γνωριμία των μαθητών των τριών χωρών του προγράμματος, είχαμε την 
ευκαιρία να ανταλλάξουμε εικόνες και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο που ζει ο καθένας 
μέσα από εικόνες και πολυμεσικές αφίσες.  

 
Σχήμα 4: Πολυμεσικές αφίσες. 

Η γνωριμία μας επισφραγίστηκε με ένα πολυπολιτισμικό κουΐζ που προέκυψε απο τις 
πληροφορίες που συνέταξαν οι ίδιοι οι μαθητές στις παρουσιάσεις τους και διαμορφώθηκε 
συνεργατικά από τους δασκάλους των συμμετεχόντων χωρών. 

Το Kahoot στο οποίο δημιουργήθηκε, είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που 
επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν, εύκολα και γρήγορα, παιγνιώδη κουίζ με 
σκοπό την αξιολόγηση των μαθητών τους σε πραγματικό χρόνο τάξης. Τα κουίζ 
προβάλλονται στην τάξη και κάθε μαθητής απαντάει σε αυτά μέσα από τη δική του συσκευή 
(υπολογιστή, τάμπλετ, smartphone). 

 
Σχήμα 5: Στιγμιότυπα του παιχνιδιού που δημιουργήσαμε για το έργο μας. 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η επιλογή του λογότυπου του έργου μας ήταν μια σημαντική διαδικασία, και αυτό επειδή  
ένα λογότυπο, ως μοναδικό γραφιστικό σύμβολο, αποτελεί το μέσο που κάνει αναγνωρίσιμη 
μια δουλειά. ΉΉταν το σήμα κατατεθέν που μας εκπροσώπησε καθόλη την διάρκεια της 
εκπόνησης του προγράμματος αλλά και μετά από την λήξη του. 

ΌΌλες οι χώρες συγκέντρωσαν τα σχέδια των μαθητών που επιθυμούσαν να 
συμμετάσχουν, δημιουργήθηκε ένα βίντεο παρουσίασης όλων των υποψηφιοτήτων με το 
εύχρηστο και δημιουργικό δικτυακό εργαλείο Kizoa και στην συνέχεια ακολούθησε μια 
διαδικτυακή ψηφοφορία από την οποία προέκυψαν και οι τρεις πρώτοι νικητές. Για την 
ψηφοφορία, χρησιμοποιήσαμε το Dotstorming, ένα διασκεδαστικό, συνεργατικό εργαλείο 
κατάλληλο για ψηφοφορία και ανατροφοδότηση.  
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Σχήμα 6: Το λογότυπο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και κέρδισε την πρώτη θέση στην 

προτίμηση των παιδιών.  

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
Περνώντας στο δεύτερο μέρος του έργου μας, στην οικοδόμηση  λεξιλογίου, σχετικού με 

το αντικείμενό μας, οι μαθητές και των τριών χωρών κλήθηκαν αρχικά να φτιάξουν ένα 
μικρό θεματικό εικονολεξικό μυστηρίου. Διαπραγματεύτηκαν, ψήφισαν και αποφάσισαν τις 
λέξεις που έκριναν κατάλληλες στο forum της πλατφόρμας και έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά 
μια όμορφη παρουσίαση. 

Το λεξικό μας παρουσίασε κάθε μια από τις 30 έννοιες που περιέχει οπτικά και ηχητικά 
σε 4 γλώσσες. Η αγγλική προφορά της εκάστοτε λέξης παίζει αυτόματα ενώ κατά βούληση 
μπορεί κανείς να ακούσει την προφορά των ίδιων εννοιών σε κάθε μια από τις τρεις γλώσσες 
συνεργασίας πατώντας το πλήκτρο play.  

 
Σχήμα 7: Στιγμιότυπο από διαφάνεια του πολυγλωσσικού λεξικού μας. 

Μετά από την δημιουργία του λεξικού μας, προχωρήσαμε στην αναζήτηση πρακτικού 
λεξιλογίου. Αναρωτηθήκαμε με το τί πρέπει να χαρακτηρίζει έναν αληθινό ντέτεκτιβ. Ποια 
είναι τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, εμπλουτίζοντας με τον 
τρόπο αυτό το λεξιλόγιό μας στην γλώσσα στόχο σε επίπεδο επιθέτων. ΌΌλοι οι μαθητές μας 
συνεργάτηκαν και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους σε ένα κοινό ψηφιακό μέσο, το Answer 
Garden και τις σχηματοποίησαν σε ένα όμορφο συννεφόλεξο μέσω του εργαλείου WordArt.  
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Σχήμα 8: Συννεφόλεξο. Εικονοποίηση λεξιλογίου. 

Η οικοδόμηση λεξιλογίου ολοκληρώθηκε με μια ακόμη καταγραφή καταιγισμού ιδεών σε 
ένα διαφορετικό εργαλείο δημιουργίας νοητικών χαρτών, το Popplet. Το θέμα στην 
περίπτωση αυτή επικεντρώθηκε στην εύρεση αντικειμένων που εντοπίζονται στο γραφείο 
ενός ντετέκτιβ με απώτερο σκοπό την καταγραφή ανάλογων ουσιαστικών στην γλώσσα 
στόχο. Οι ιδέες των μαθητών μας συγκεντρώθηκαν και μετασχηματίστηκαν σε παιχνίδι με 
σκοπό αφενώς την δημιουργία συνθηκών ευχάριστης εμπειρίας της μάθησης και αφετέρου 
την εξάσκηση και εμπέδωση της νεοαποκτηθείσας γνώσης με δυνατότητα άμεσης 
ανατροφοδότησης.  

 
Σχήμα 9: Ο καταιγισμός ιδεών με το εργαλείο Popplet. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Η οικοδόμηση λεξιλογίου δημιούργησε κατάλληλες προϋποθέσεις για την διενέργεια του 

επόμενου βήματος, την εξάσκηση των μαθητών σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, της 
γλώσσας επιχειρηματολογίας και διαπραγμάτευσης και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τις παραπάνω δεξιότητες. Συγκεκριμένα οι μαθητές 
ενεπλάκησαν στην διερεύνηση ενός μυστηρίου. 

Προσπάθησαν να βρουν τον ένοχο μιας υπόθεσης δηλητηρίασης ενός μπάτλερ αφού 
διάβασαν τα στοιχεία και τα προφίλ των υπόπτων. ΈΈκριναν, ψήφισαν, εξέφρασαν την 
προσωπική τους γνώμη και έγραψαν τα σχόλιά τους στο Tricider που λειτουργεί ως μέσο 
ψηφοφορίας και διαδικτυακής ανταλλαγής απόψεων.  

Παράλληλα, προωθώντας μια βιωματικά επικοινωνιακή συγκυρία, επικοινωνήσαμε μέσω 
γρίφων προς επίλυση για να αποκαλύψουμε το μυστήριο περιεχόμενο που κουβαλούσε μαζί 
του ένα κουτί, το οποίο ταξίδεψε και στις τρεις χώρες. 
 
 
ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒΣ 

Η γνωριμία των μαθητών με συγγραφείς και ήρωες την λογοτεχνίας, των κόμικς ή 
τηλεοπτικών σειρών ήταν απαραίτητη αρχικά για τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους 
σχετικά με το θέμα του προγράμματος αλλά και προκειμένου να λειτουργήσει ως προπομπός 
της δικής τους συγγραφής μιας ιστορίας μυστηρίου.  
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Η πορεία που ακολουθήσαμε στην δραστηριότητα αυτή είχε ως αφετηρία την μέσα από 
συζήτηση επιλογή έξι διασημων, αγαπημένων μας ντετέκτιβ. Μετά από μια online κλήρωση 
χρησιμοποιώντας το Random Name Picker της εφαρμογής Classtools, κάθε εθνική ομάδα 
επέλεξε δύο ντετέκτιβ προκειμένου να αναζητήσει, να μάθει πληροφορίες και να τους 
παρουσιάσει στους υπόλοιπους. Η συλλογή των πληροφοριών καθώς και η επιλογή του 
τρόπου παρουσίασης έγινε με ελεύθερη επιλογή, μέσα από ιστοεξερεύνηση. Τα αποτελέσματα 
συγκεντρώθηκαν σε μια 3D γκαλερί που φιλοξένησε τα βασικά βιογραφικά τους στοιχεία και 
άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.  

 
Σχήμα 10: Τα περιεχόμενα της τρισδιάστατης γκαλερί μας, συγκεντρωμένα σε εικόνες. 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
Το έργο μας ολοκληρώθηκε με την συγγραφή μιας ιστορίας μυστηρίου. Αντλήσαμε την 

έμπνευσή μας από την πορεία του έργου μας ως αυτό το σημείο και χρησιμοποιήσαμε το 
αγγλικό παραδοσιακό παιδικό ποίημα “Jack and Jill” σαν σκελετό της πλοκής μας. 
Συγκεκριμένα, μετατρέψαμε το ποίημα αυτό σε ηλεκτρονικό βιβλίο με υπόθεση ανάλογη του 
θέματος του έργου μας. Γι αυτή τη δραστηριότητα αποφασίσαμε να εργαστούμε όχι μόνο με 
συνεργατικό τρόπο αλλά και χωρισμένοι σε πέντε διακρατικές ομάδες. 

Διακρατικές είναι μικτές ομάδες εθνικοτήτων, όπου μαθητές και από διαφορετικές χώρες 
εργάζονται από κοινού προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, δημιουργικό αποτέλεσμα. 

Μετά από συζήτηση αυτού του θέματος, δάσκαλοι και μαθητές αποφάσισαν τα μέλη 
κάθε ομάδας, τις ημέρες και τις ημερομηνίες συνεργασίας και άρχισαν να δημιουργούν 
προσχέδια. Σύνδεσμοι δόθηκαν σε κάθε ομάδα τόσο σε ένα εργαλείο επεξεργασίας κειμένου 
(συνεργασία σε πραγματικό χρόνο) όσο και σε ένα εργαλείο Padlet chat με σκοπό την 
επίτευξη λήψης αποφάσεων (ονόματα για τις ομάδες τους). 

Κάθε ομάδα δημιούργησε ένα μίνι κεφάλαιο της ίδιας ιστορίας που κατέληξε στην 
παραγωγή της ολόκληρης, μοναδικής, ψηφιακής μας ιστορίας που χτίστηκε εβδομάδα με την 
εβδομάδα. Μετά από πέντε εβδομάδες συνεργατικής συγγραφής, οικοδόμησης παραγράφων 
και σελίδων αυτής της ιστορίας βήμα προς βήμα, καταλήξαμε στο τελικό αποτέλεσμα. ΈΈνα 
ηλεκτρονικό βιβλίο, μια πολυπολιτισμική ιστορία την οποία διακρατικές ομάδες συνέθεσαν 
δημιουργικά σε επίπεδο πλοκής, εικονογράφησαν, αφηγήθηκαν με τις φωνές τους. 

 
Σχήμα 11: Το εξώφυλλο της διακρατικής ιστορίας μυστηρίου. 

ΓΩΝΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι αξιολόγησης. ΌΌλοι οι 
εταίροι έλαβαν την κυριότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους σχετικά 
με τις δραστηριότητες και να κάνουν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.  
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Η πρώτη γωνιά πραγματοποιήθηκε μετά το εισαγωγικό κομμάτι του προγράμματος όπου 
οι τρεις εκπαιδευτικοί δημιούργησαν μαζί μια φόρμα αξιολόγησης στα ΈΈγγραφα Google. Για 
το δεύτερο μέρος του έργου οι μαθητές μια δημοσκόπηση ψηφίζοντας αγαπημένα εργαλεία 
και δραστηριότητες στο Medimetre. Στο τελικό του στάδιο, το έργο αξιολογήθηκε από όλους 
τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Οι 
εκπαιδευτικοί απάντησαν σε μια σύντομη έρευνα. Οι απαντήσεις αντανακλούν τη γνώμη τους 
σχετικά με την επιτυχία του έργου και θα βοηθήσουν στην οργάνωση ακόμα πιο 
επιτυχημένων έργων στο μέλλον. Οι γονείς ρωτήθηκαν για τη γνώμη τους σχετικά με το έργο 
και μας έδωσαν ανατροφοδότηση ενώ οι μαθητές έκαναν μια αφίσα συνεργασίας στο Poster 
my wall μετά την καταγραφή λέξεων-κλειδιών σχετικά με το έργο μετά την ολοκλήρωσή του. 
 
ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΝΟΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ 

Η χρήση της τεχνολογίας μέσω της αξιοποίησης web 2.0 εργαλείων ήταν ριζικής σημασίας 
καθώς διασφάλισε ουσιαστικά την επιτυχία των παιδαγωγικών στόχων του προγράμματος 
και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έργου. Χωρίς την ύπαρξη και τη χρήση τους 
κανένα αποτέλεσμα δεν θα ήταν εφικτό.  

Χρησιμοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες σε όλες τις εκφάνσεις του έργου. Συγκεκριμένα, 
ως μέσο αφόρμησης με στόχο τη δημιουργία κινήτρου και ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος 
των μαθητών με στοχευμένα ψηφιακά βίντεο animation (Powtoon). Ως μέσο γνωριμίας και 
προβολής μαθητών και τόπων κατοικίας τους δημιουργώντας Avatar, πολυμεσικές αφίσες, 
ψηφιακές πλατφόρμες δημοσίευσης και παρουσιάσεις (Honest Johny, Thinglink, Issuu, Padlet). 
Ως μέσο κατασκευής ειδικά σχεδιασμένων για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών παιχνιδιών με 
στόχο την εμπέδωση γνώσης παρέχοντας απόλαυση, παθιασμένη συμμετοχή, κίνητρο, 
αδρεναλίνη και κοινωνική αλληλεπίδραση στο ίδιο το παιχνίδι (Kahoot, Purpose Games). Ως 
μέσο ψηφοφορίας και αυθεντικής  επιχειρηματολογίας/διαπραγμάτευσης σε περιπτώσεις 
επιλογής λογοτύπου και επίλυσης προβλημάτων (Dotstorming, Tricider). Ως μέσο οικοδόμισης 
λεξιλογίου μέσα απο εργαλεία οργάνωσης ιδεών, νοητικών χαρτών και οπτικοποίησης υπό τη 
μορφή συννεφόλεξου (Answer Garden, Popplet, WordArt). Ως μέσο δυναμικών, πολυμεσικών 
παρουσιάσεων όπως στην περίπτωση του λεξικού, της πορείας του μυστήριου κουτιού, της 
αποκάλυψης του ενόχου, των παρουσιάσεων διάσημων ντετέκτιβ στην τρισδιάστατη γκαλερί 
μας (Emaze, Prezi, Classtools). Ως μέσο δημιουργικής γραφής και συγγραφής διακρατικής 
ιστορίας (Meeting Words, StoryJumper). Ως μέσο προγραμματισμού (Teamup) αξιολόγησης και 
ανατροφοδότησης της εμπειρίας (Padlet, PollEverywhere, ProProfs, Mentimetre, GoogleForms, 
SurveyMonkey, PinUp) και ως μέσο διάχυσής της (Visme, Edublogs). Τέλος, αποτέλεσαν μέσο 
επεξεργασίας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του 
έργου, επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης για τους εκπαιδευτικούς και ψηφιακού 
αλφαβητισμού για όλους.   

Καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς εργαστήκαμε πάνω στην δημιουργία του 
χαρτοφυλακίου ενός ντετέκτιβ. Για κάθε ιστότοπο που επισκέφθηκαμε ή για εργαλείο ΤΠΕ 
που χρησιμοποιήσαμε βάλαμε μέσα σε αυτό ένα γραφικό από την ιστοσελίδα καθώς και την 
διεύθυνση URL της. Τελικά, όλοι μαζί δημιουργήσαμε μια γεμάτη πολύχρωμα γραφικά 
σελίδα από τις τοποθεσίες που επισκεφθήκαμε και τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε. Η 
φιλοδοξία μας ήταν να ενσωματώσουμε στο έργο μας μια ποικιλία εργαλείων web 2.0, 
προκειμένου να διασφαλίσουμε αποτελεσματική ενσωμάτωση τεχνολογίας και να διαθέσουμε 
περισσότερη τεχνολογία στα χέρια των μαθητών μας και στα νου των συναδέλφων μας. 
Χρησιμοποιήσαμε το Weebly για αυτό το σκοπό. 

 
Σχήμα 12: Το χαρτοφυλάκιο του ντετέκτιβ. Στιγμιότυπο της παρουσίασης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΔΙΑΧΥΣΗ 
Σε επίπεδο εκπαιδευτικών η θετική συνεισφορά του έργου επικεντρώνεται στην 

επιμόρφωση και εμπλοκή τους στην διαδικασία της καινοτομίας και διδασκαλίας με ψηφιακά 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

37 
 

μέσα και στην διαρκή διαδικασία επαγγελματικής ανέλιξης και δια βίου μάθησής. 
Ενισχύθηκε το ευρωπαϊκό προφίλ, η πολιτική ανοιχτών οριζόντων και εξωστρέφειας του 
σχολείου. Προωθήθηκε η ευρωπαϊκή διάστασή του μέσα από την συνεργασία και την 
επικοινωνία με συναδέλφους διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων και έγινε ανταλλαγή 
ιδεών και πρακτικών. 

 Οι μαθητές επωφελήθηκαν μέσα από την γνωριμία με συνομηλίκους, την ανταλλαγή 
εμπειριών και την καλλιέργεια ευρωπαϊκού πνεύματος. Απέκτησαν θετικότερη στάση για το 
σχολείο. Αύξησαν την αυτοπεποίθησή τους παρουσιάζοντας αξιέπαινες δράσεις και εκτός 
σχολικών αιθουσών. Ανέπτυξαν ενδιαφέροντα και κίνητρα για τις γλώσσες, αυτενέργεια, 
ψηφιακές δεξιοτήτες και εξοικειώθηκαν με την διαδικτυακή διερεύνηση. Δημιουργήσαμε  
ψηφιακές γωνιές αξιολόγησης που συνέλλεξαν σκέψεις, συναισθήματα, ανατροφοδότηση και 
προτάσεις για βελτίωση (φόρμες Google, δημοσκοπήσεις, έρευνα, ανάρτηση σχολίων, αφίσα 
συνεργασίας). Αποδέκτες ήταν οι εμπλεκόμενοι μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και μέλη της 
κοινωνίας που παρακολούθησε μέσω των ιστολογίων τα αποτελέσματα του έργου. 

Η διάδοση του έργου μας ήταν ένα από τα σημαντικά του μέρη για διάφορους λόγους, 
όπως: 

• Να αυξήσουμε την επίγνωση για το έργο μας και να ενημερώσουμε την κοινότητα 
για τα θέματα με τα οποία εργαζόμαστε στο σχολείο. 

• Να λάβουμε συμμετοχή / ανατροφοδότηση από την κοινότητα. 
• Να προωθήσουμε και δώσουμε αξία στα αποτελέσματά μας. 

Ελπίζοντας ότι έχουμε δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καινοτομίας για την 
εκμάθηση με σύμμαχο τις ΤΠΕ, προσπαθήσαμε να διαδώσουμε το έργο μας σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, απευθυνόμενοι στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που δεν 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε γονείς και σύλλογο διδασκόντων, σχολικούς συμβούλους, 
πανεπιστημιακούς καθηγητές και φοιτητές του τομέα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 
Κάναμε αναρτήσεις και ανακοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάσεις σε 
ημερίδες καλών πρακτικών και δημιουργήσαμε δυναμική παρουσίαση με αποτελέσματα 
προσπάθειας διάχυσης του έργου. 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών μας στα ιστολόγια που 
δημιουργήθηκαν γι αυτό τον σκοπό αν επισκεφτείτε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους:  

• Στα ελληνικά: http://spywithmyetwinningeye2017.edublogs.org/ 
• Στα αγγλικά: http://chrissanik.edublogs.org/ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της συμβολής των Μουσείων 
Φυσικής Ιστορίας στη διδασκαλία των Γεωεπιστημών, στο πεδίο της προσχολικής αγωγής 
μέσα από τη συνεργασία Μουσείου και Σχολείου στο πλαίσιο διαθεματικής δράσης, η οποία 
εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε 
πιλοτικά σε 23 μαθητές προσχολικής ηλικίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με το 
φαινόμενο του σεισμού ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια αναζήτησης των αρχικών ιδεών 
των μαθητών πάνω στο θέμα αυτό και ιδιαίτερα στις γενεσιουργές αιτίες του. Οι μαθητές 
εργάστηκαν σε δύο περιβάλλοντα: στην τάξη τους με την εκπαιδευτικό του τμήματος και στο 
Μουσείο με την υπεύθυνη του. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά και οδήγησαν σε 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μουσειακή εκπαίδευση,νηπιαγωγείο, σεισμός, ηφαίστεια 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η διαδικασία της μάθησης σπανίως είναι στιγμιαία και 
συνήθως είναι μία μακροχρόνια διαδικασία κατά την οποία η κατανόηση αλλά και η 
υιοθέτηση συγκεκριμένου τύπου στάσεων συγκροτείται από ασύγχρονες εμπειρίες 
προερχόμενες από πολλές διαφορετικές πηγές (Ragoff και Lave , 1984) και αυτό συμβαίνει 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μη τυπικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Anderson 1999, 
Anderson  et al. 2000, Rennie and Johnston, 2004), όπου συχνά δίνονται ερεθίσματα προκειμένου 
να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχες διαδικασίες. (Κολιόπουλος, 2005). 

Η σχέση σχολείου - μουσείου μπορεί να λάβει τη μορφή μίας εποικοδομητικής 
συνεργασίας με ποικίλους στόχους, όπως για παράδειγμα τη διαμόρφωση νέου 
αποτελεσματικότερου περιβάλλοντος μάθησης στις φυσικές επιστήμες (Ramey- Gassert et al., 
1994 Anderson kai Lucas, 2001, Griffin, 2004). Παράλληλα αναπτύσεται η συνεργασία 
μουσείου- σχολείου στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων  (Morel et al, 1992). To 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο εδρεύει στον χώρο των 
Αρσακείων σχολείων Ψυχικού, έχει ως στόχο να γίνει σχολείο μέσα από τον σχεδιασμό και 
την εκπόνηση των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, τα οποία συνδέονται άμεσα με το 
Αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα, όπως αυτό προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας ανά 
τάξη. (Allard and Boucher, 1996 Tripolitsiotou, 2018).  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται  
ο ρόλος τού Μουσείου μέσα από τη συνεργασία του με το σχολείο στο πλαίσιο της  
συμμετοχής του σε ένα διαθεματικό πρόγραμμα προσχολικής ηλικίας. Το θέμα του, αντλείται 
από τον χώρο των Γεωεπιστημών και αφορά στο φαινόμενο των σεισμών, με τίτλο: «Το παιδί 
της Γης- Ο σκανταλιάρης Εγκέλαδος» 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε 23 μαθητές προσχολικής ηλικίας.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στο διαθεματικό αυτό πρόγραμμα εφαρμόζεται: 
α. Μέσα στην τάξη: η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ενώ τα πειράματα και οι 

δραστηριότητες βασίζονται στον αιτιατό συλλογισμό 
β. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου και τις δραστηριότητες μέσα σε αυτό, 

εφαρμόζεται το διδακτικό μοντέλο «Πρίν, κατά τη διάρκεια και μετά» των Allard & Boucher, 
1998 όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Διδακτικό Μοντέλο Allard & Boucher, 1998 

 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, αρχικά οι μαθητές στην τάξη έχουν θέσει το αρχικό ερώτημα 
που θα μελετηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μελετούν το θέμα και συλλέγουν 
πληροφορίες, δημιουργούνται ερωτήματα μέσα από τα οποία προκύπτει η ανάγκη επίσκεψης 
στο μουσείο. Πιο συγκεκριμένα: Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας-δράσης, οι 
μαθητές στην τάξη είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το φυσικό φαινόμενο τού σεισμού 
μέσα από μία πληθώρα πληροφοριών -τόσο από διαδικτυακούς ιστότοπους όσο και μέσα από 
καθημερινές δραστηριότητες- οι οποίες σχεδιάζονταν και οργανώνονταν στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος μας ήταν οι μαθητές -μέσα από τη χρήση λογισμικών 
προγραμμάτων και με τη βοήθεια του διαδικτύου - να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να 
προσεγγίζουν τα φυσικά φαινόμενα στην πραγματική τους διάσταση. 
Στη συνέχεια στο χώρο του Μουσείου, οι μαθητές, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, που 
αξιοποιούν τα εκθέματα του Μουσείου και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, αναζήτησαν 
απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν προκύψει από την αρχική τους έρευνα και 
αναθεώρησαν θέσεις και αντιλήψεις που είχαν. Η μελέτη αυτή συνδυάστηκε με τρεις 
επισκέψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του σχολείου μας. 
Τέλος, οι μαθητές έχοντας συλλέξει πληροφορίες και έχοντας εμπλουτίσει τις γνώσεις τους 
συνεχίζουν την εργασία τους στην τάξη, όπου αναλύεται και συνθέτεται το επιστημονικό 
θέμα οπότε και τελικά οικοδομείται η νέα γνώση.   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι στην τάξη παρουσιάζονται στον πίνακα 2,  
• Να ενεργοποιηθεί η δημιουργικότητα των παιδιών. 
•  Να παρακινηθούν, να αυτενεργήσουν και να αυτοσχεδιάσουν. 
•  Να καλλιεργήσουν την επικοινωνία, καθώς και δεξιότητες αναζήτησης  και εύρεσης 

πληροφοριών. 
• Να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες. 
•  Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
• Να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη και να επιδιωχθεί η ελεύθερη έκφραση και η 

διακίνηση ιδεών. 
•  Να αναπτυχθεί η γλωσσική και η κοινωνιο-γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών μέσα 

από την παραγωγή λόγου, σε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις. 
• Να επιχειρήσουν την ταυτόχρονη διασύνδεση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 

τα Νέα Μέσα. 

Πίνακας 2: Εκπαιδευτικοί στόχοι στην τάξη 

 
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων διακρίνονται σε 

γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς και παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
 

Γνωστικοί Ψυχοκινητικοί Συναισθηματικοί 
Να γνωρίσουν οι μαθητές: 
 
το φαινόμενο του σεισμού 
τι είναι οι λιθοσφαιρικές 
πλάκες 
τι είναι τα ηφαίστεια 
 
 

να φτιάξουν: 
 μοντέλο της Γης με απλά 
υλικά. 
ηφαίστειο με απλά υλικά. 
να αναγνωρίσουν τη θέση 
των λιθοσφαιρικών πλακών. 

οι μαθητές να γνωρίσουν πώς 
πρεπει να προετοιμαστούμε: 
πριν από τον σεισμό 
κατά τη διάρκεια του 
σεισμού 
μετά τον σεισμό. 

Πριν Στο σχολείο Προετοιμασία Υποβολή 
ερωτήσεων 

Προβληματισμός 
για το φαινόμενο 
του σεισμού 

Κατά τη 
διάρκεια Στο Μουσείο Εκπόνηση 

προγράμματος  
Συλλογή 
δεδομένων και 
ανάλυση 

Συγκέντρωση 
Πληροφοριών 

Μετά Σχολείο Επέκταση Ανάλυση και 
σύνθεση 

Οικοδόμηση και 
εμπέδωση των 
γνώσεων  
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Πίνακας 3: Ενδεικτικοί στόχοι εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
Η έρευνα στην τάξη έγινε μέσα από συζήτηση, αναζήτηση υλικού σε βιβλία, δραστηριότητες 
σε ομάδες καθώς και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η εισαγωγή και η χρήση ψηφιακών 
εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία από τους δασκάλους ενισχύουν τους μαθητές τόσο 
στη χρήση προϊόντων τεχνολογίας όσο και στη δημιουργία μιας «διαδραστικής 
επικοινωνίας» μέσα από παιγνιώδεις δράσεις. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό, η ανάγκη για 
πληροφόρηση και αλληλεπιδραστικότητα, εισάγοντας μια νέα μορφή μάθησης αυτή της 
«εκπαιδο-διασκέδασης» (edutainment). 
Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά, συγκέντρωσαν πληροφορίες και ανακάλυψαν την κίνηση 
και τη λειτουργία των λιθοσφαιρικών πλακών, μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
και των πειραμάτων. Κάθε πείραμα  στηριζόταν στον γραμμικό αιτιακό συλλογισμό. 
Σύμφωνα με αυτόν, ο τρόπος σκέψης των παιδιών ακολουθεί μία γραμμική πορεία όπου όταν 
μία δύναμη (ένα αίτιο) δρα, παράγει ένα αποτέλεσμα. ΉΉρθαν σε επαφή -μέσα από το μάθημα 
των Νέων Τεχνολογιών- με τη χρήση και τη λειτουργία τόσο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
όσο και του διαδραστικού τραπεζιού. Εκεί δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα να πλοηγηθούν 
στο διαδίκτυο, να αναζητήσουν ιστότοπους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με 
το φυσικό φαινόμενο, αλλά και να εξοικειωθούν στον χειρισμό ενός ακόμα προϊόντος 
τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό ο ψηφιακός εγγραμματισμός δεν περιορίζεται στην τεχνική 
χρήση και την απλή πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον αλλά προεκτείνεται στην 
πρόσληψη γνώσεων και πληροφοριών από τους ίδιους τους μαθητές. 
Μέσα από τη σύγχρονη αυτή προσέγγιση για την ανάπτυξη και ενίσχυση της πληροφοριακής 
αγωγής επιδιώκονται: 
§ Η διερεύνηση του προς μελέτη θέματος 
§ Ο σχεδιασμός  
§ Η διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν καθώς και  δημιουργία λύσεων 
§ Η δημιουργικότητα των μαθητών  
§ Η καινοτομία με τη χρήση σύγχρονων και παραδοσιακών μέσων 

Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, η έννοια της πληροφοριακής αγωγής (ICT Literacy), 
θεωρείται ως γνωστικό-μαθησιακό αντικείμενο αντίστοιχης σπουδαιότητας με τη 
λογοτεχνία/φιλολογία, τα μαθηματικά, και τις θετικές επιστήμες (scientific Literacy). Κατά 
συνέπεια η ενσωμάτωση της στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει σαν στόχο την ανάπτυξη 
γνωστικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών για την 
προετοιμασία και συμμετοχή τους στην σύγχρονη κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Βασικός στόχος των Μουσείων Φυσικών επιστημών είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για θέματα επιστήμης. Κατά συνέπεια η βασική λειτουργία τους είναι 
εκπαιδευτική, με έναν ευφάνταστο και διασκεδαστικό τρόπο και ο απώτερος σκοπός τους είναι 
η παρέμβαση στην εκπαίδευση στον τομέα στον οποίο ειδικεύονται. (Χαλκιά, 2011)  Το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αρσακείων σχολείων, δημιουργεί, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αντλούν το θέμα τους από τις Γεωεπιστήμες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
οι μαθητές κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αρχικά συζητούν για το 
φαινόμενο του σεισμού με την υπεύθυνη του Μουσείου το πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, όπου εμφανίζονται οι απόψεις τους στο θέμα αυτό του σεισμού. Συχνά οι 
μαθητές φέρνουν στο σχολείο πληροφορίες και «γνώσεις» που προέρχονται από άτυπες πηγές 
πληροφορίας και μάθησης. Οι «γνώσεις» αυτές παρεμβαίνουν στις απόπειρες του σχολείου για 
την οικοδόμηση επιστημονικής γνώσης στους μαθητές άλλοτε διευκολύνοντας την όλη 
διαδικασία και άλλοτε εμποδίζοντας την. Στα Μουσεία, τα οποία αποτελούν έγκυρες πηγές 
άτυπης μάθησης (Χαλκιά, 2011), μπορούν να διατυπωθούν και να εκφραστούν  ερωτήματα τα 
οποία έχουν προκύψει κατά την έρευνα των μαθητών  και ζητούν απαντήσεις. Μέσα από 
διαδραστική προβολή στον χώρο του Μουσείου οι μαθητές γνωρίζουν το φαινόμενο του 
σεισμού και αναζητούν τις αιτίες που το προκαλούν. Παρατηρούν πετρώματα και εκφράζουν 
απορίες. Στην συνέχεια μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ταμπλώ αναγνωρίζουν τις 
λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες εμφανίζονται ξεχωριστά η κάθε μία, μέσα από μία απλή 
κατασκευή σύνδεσης led.  Στη συνέχεια δημιουργούν τη δική τους ηφαιστειακή έκρηξη με 
απλά υλικά στον αίθριο χώρο του Μουσείου. Κάθε μαθητής φτιάχνει το δικό του μοντέλο της 
Γης με πλαστελίνες, προσπαθώντας να κρατήσει τις σωστές αναλογίες πυρήνα- μανδύα- 
φλοιού. Η δραστηριότητα αυτή βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν τη βασική δομή του 
εσωτερικού της Γης με απλό και παραστατικό τρόπο.  
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Τέλος, μέσα από διαδραστική προβολή οι μαθητές ευαισθητοποιούνται  και κατανοούν, 
πώς πρέπει να ενεργούν πριν από τον σεισμό, κατά τη διάρκεια του σεισμού και μετά την 
ολοκλήρωση του σεισμού. Στο τέλος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε και μια σύντομη 
πρόβα σεισμού μέσα στο Μουσείο, το οποίο παρουσιάζει αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις από 
την τάξη οπότε οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικές οδηγίες για την προστασία 
τους σε περίπτωση σεισμού. Στόχος όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων ήταν να 
κατανοήσουν ότι η σωστή προετοιμασία και η σωστή γνώση δημιουργούν ασπίδες προστασίας. 
Επίσης η γνώση γύρω από το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντική καθώς η χώρα μας είναι η πιο 
σεισμογενής χώρα της Ευρώπης. ΆΆρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς.  

Η διδακτική συμβολή του Μουσείου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτυλίχθηκε εν μέρει 
στο Μουσείο και εν μέρει στο σχολείο. (Κολιόπουλος, 2005). Υπήρχε η ιδιαιτερότητα, ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε σε μία μόνο ημέρα, αλλά ήταν μία διαρκής επαφή των μαθητών με τον 
χώρο του Μουσείου, γεγονός που οδήγησε σε πολύ θετικά συμπεράσματα. 

Βασικά πλεονεκτήματα των εκπαδευτικών δράσεων στο Μουσείο όπως αναφέρεται στους 
ΆΆλκηστις, 1995 και Cohen 2001, είναι: 

i. Η δυνατότητα να συμμετέχουν οι μαθητές σε αυθεντικές πρακτικές πειραματισμού, 
να «ανοιχθεί δηλαδή, ένα παράθυρο» στην πραγματική έρευνα με δραστηριότητες 
επιστημολογικά έγκυρες και με σύγχρονα μέσα. 

ii. Η προνομιακή χρήση των στοιχείων των συλλογών του Μουσείου και της 
συστηματικής παρατήρησης αυτών των στοιχείων, με στόχο να δημιουργηθούν 
ερωτήματα και υποθέσεις για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. 

Η σύνδεση του εκπαιδευτικού ρόλου του Μουσείου και των δράσεων που 
πραγματοποιούνται σε μία σχολική τάξη, επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία του 
εκπαιδευτικού του μουσείου και του εκπαιδευτικού της τάξης που επισκέπτεται το μουσείο. 
ΈΈτσι αναγνωρίζεται ο ιδιαίτερος διδακτικός ρόλος του Μουσείου και αναδεικνύεται ο 
συμπληρωματικός χαρακτήρας μιας τέτοιας επίσκεψης ως προς τους στόχους και το 
περιεχόμενο της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Κολιόπουλος, 2005). 

 
ΥΛΙΚΆΆ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΉΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΌΌ ΠΡΌΌΓΡΑΜΜΑ: 

• Αυτοσχέδιο μοντέλο ηφαιστείου 
• Ταμπλό απεικόνισης λιθοσφαιρικών πλακών   
• Πλαστελίνες τριών διαφορετικών χρωμάτων 

 
• Power Point 
• Ms Publisher 
• Articulate 
• Gimp 

 
ΕΠΈΈΚΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΉΣ ΔΡΆΆΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΊΊΟ 
Το πρόγραμμα επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών καθώς 

δημιουργήθηκαν διαδραστικά παιχνίδια εμπέδωσης των εννοιών, που ερευνούνται μέσα από 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν πλέον μία πλευρά της 
κοινωνικής ζωής και του πολιτισμού μας (Provenzo, 1991). Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 
αποτελούν μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ βασίζονται στην αρχέγονη μορφή μάθησης 
«παίζω και μαθαίνω», από όπου κι αντλούν τα πλεονεκτήματα τους ως εκπαιδευτικό μέσο. 
Στηρίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο περιβάλλον 
μάθησης, άμεσα αποδεκτό από τους μαθητές: αυτό των υπολογιστών. Μέσα από την 
κατάλληλη διαμόρφωση-σχεδιασμό των ψηφιακών παιχνιδιών και ακολουθώντας την 
κατάλληλη θεωρία μάθησης, με βάση το είδος του παιχνιδιού και τα χαρακτηριστικά των 
εκπαιδευόμενων, το ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλους εκπαιδευτικούς 
στόχους, τόσο τυπικούς, όσο και άτυπους, αναπτύσσοντας αντίστοιχες γνώσεις, ικανότητες, 
δεξιότητες. (Πλουμιδάκη, 2009) 

Τα τρία ψηφιακά παιχνίδια που δημιουργήθηκαν στο μουσείο μας αφορούν: 
α. στο ίδιο το φαινόμενο του σεισμού και  
β. Στον τρόπο προστασίας από τους σεισμούς (2 μέρη) 

Μέσα από τα διαδραστικά αυτά παιχνίδια, οι μαθητές με παιγνιώδη τρόπο αποκτούν βασικές 
γνώσεις για το σημαντικό αυτό φυσικό φαινόμενο που επηρεάζει τη ζωή μας με έντονο τρόπο, 
όταν συμβεί και παράλληλα μαθαίνουν να αντιδρούν σωστά σε κάθε περίπτωση.  

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δομή και την 
οργάνωση του εκπαιδευτικού πλαισίου, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο του σχολείου 
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απέναντι στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ποικιλομορφία της επικοινωνίας που 
αναπτύσσεται με την χρήση ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, 
συνδέεται με τις βασικές ανάγκες των παιδιών που δεν είναι πάντα εκπαιδευτικές. Ο 
εφήμερος και παρορμητικός ενθουσιασμός των παιδιών καθορίζει και τη χρηστική 
κατανάλωση των ψηφιακών προϊόντων. Στόχος δεν είναι μόνο η ανάπτυξη των τεχνικών 
δεξιοτήτων αλλά και η προώθηση της αυτοέκφρασης, η ενθάρρυνση και κατανόηση του 
τρόπου λειτουργίας των μέσων καθώς και η ανακάλυψη νέων τρόπων χρήσης τους 
(Buckingham, 2007).  ΈΈτσι στην τελική φάση του προγράμματος στην τάξη οι μαθητές -μέσω 
τού διαδραστικού τραπεζιού- είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με την ιστοσελίδα τού 
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) αναζητώντας 
πληροφορίες, παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπονώντας ασκήσεις σχετικές με το 
φαινόμενο του σεισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά, και σε αυτή τη φάση, εργάστηκαν 
ομαδοσυνεργατικά, αλληλεπίδρασαν μέσω της ανατροφοδότησης που τους παρείχε η 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενίσχυσαν τις γνώσεις τους και ολοκλήρωσαν ασκήσεις 
εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Παράλληλα μέσα από τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και την ενασχόληση τους με 
ασκήσεις εκπαιδευτικού-πληροφοριακού περιεχομένου, μπόρεσαν να κατανοήσουν το 
γεωλογικό φαινόμενο, να αντλήσουν πληροφορίες, να αλληλεπιδράσουν και κυρίως να 
αναπτύξουν επικοινωνιακή διάθεση τόσο στο πλαίσιο της ομαδο-συνεργατικής, όσο και της 
ψηφιακής επικοινωνίας με τη βοήθεια των ΤΠΕ. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο σχεδιασμός μεθόδων διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς, τόσο της τυπικής, όσο και 
της άτυπης μάθησης θα πρέπει να στοχεύει πέρα από την «ενδυνάμωση» και στη δημιουργία  
παραγωγικής δραστηριότητας στα οπτικοακουστικά μέσα. Οι απαραίτητες γνώσεις χειρισμού 
και πλοήγησης σε ψηφιακά περιβάλλοντα από τα παιδιά, είναι αναγκαίες προκειμένου να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της  σύγχρονης εποχής και να αποκτήσουν 
σύμφωνα με τον (Gilster, 1997) «δεξιότητες επιβίωσης».  

Ο εκπαιδευτικός, με άλλα λόγια θα πρέπει να έχει διαρκή ενημέρωση και 
ανατροφοδότηση γύρω από την «μιντιακή» και «ψηφιακή» κοινωνικοποίηση των παιδιών, 
των ενδιαφερόντων και των αναγκών που διαχειρίζονται μέσα από την χρήση των ΤΠΕ και 
των μέσων επικοινωνίας, όπως αυτή του διαδικτύου. Αυτό προϋποθέτει την ικανότητα 
ευαισθητοποίησης, ανοικτής στάσης και ακρόασης από την πλευρά του εκπαιδευτικού, για 
την σύλληψη, κατανόηση και επεξεργασία των «πληροφοριακών μηνυμάτων»,  που 
χρησιμοποιούνται από τα παιδιά ως ερμηνευτικά πρότυπα για την προσέγγιση  των 
εκπαιδευτικών δράσεων. (Σοφός, 2011) 

Η γνώση του θεσμικού πλαισίου καθώς και των τεχνολογικών εξελίξεων στα ψηφιακά 
μέσα επικοινωνίας από τον εκπαιδευτικό θεωρούνται ως στοιχεία απαραίτητα για την 
προστασία των νεαρών ατόμων αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλτραρίσματος από 
μηνύματα επιβλαβούς περιεχομένου.  

Μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες ως μορφές κοινωνικής και επικοινωνιακής δράσης, ενθαρρύνοντας τους μαθητές 
να καινοτομούν, να τολμούν, να αυτό-ρυθμίζονται, να ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα τους 
και να στοχάζονται κριτικά κατά την χρήση των ψηφιακών μέσων και των υπηρεσιών τους 
(Ζητήματα επικοινωνίας, 2007). 

Παράλληλα το Μουσείο ως φορέας άτυπης εκπαίδευσης, συνεπικουρεί το αναλυτικό 
πρόγραμμα του σχολείου και συμβάλλει στην κατάκτηση της γνώσης βιωματικά. Ενεργοποιεί 
τις διανοητικές δυνάμεις, και τις κινητικές δεξιότητες και δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας 
μεταξύ των μελών της ομάδας με τα εκθέματα Επιπλέον αναπτύσσει την πολιτισμική 
συνείδηση των επισκεπτών του. Σημαντική στην κατεύθυνση αυτή είναι και η συμβολή τόσο 
των εκπαιδευτικών όσο και των μουσειοπαιδαγωγών. (Ράπτου Θ., 2006) Η συνεργασία 
μεταξύ μουσειοπαιδαγωγών της άτυπης εκπαίδευσης με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που συνδυάζονται με την ύλη της τυπικής εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών των τμημάτων που επισκέπτονται το μουσείο, μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα 
θετικά αποτελέσματα στη διαδικασία της εκπαίδευσης και ειδικότερα στην απόκτηση της 
συνδυαστικής και κριτικής σκέψης, που είναι και το ζητούμενο της μάθησης. 
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Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του προγράμματος 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης « Αντιμέτωποι με τη κλιματική 

αλλαγή» του Κ.Π.Ε. Περτουλίου –Τρικκαίων 
 

Κόκκαλης Θωμάς1 Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα2 Κουτσώνης Ευάγγελος3 
Παπαβασιλείου Χρήστος4 Τζέλιου Ευτυχία5 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου Τρικκαίων είναι μια δομή 

του Υπουργείου Παιδείας ΈΈρευνας και Θρησκευμάτων με βασικό σκοπό την ενημέρωση της 
μαθητικής κοινότητας για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η ενημέρωση γίνεται κυρίως 
με περιβαλλοντικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές όλης της χώρας . 

Τα προγράμματα αποτελούνται από το θεωρητικό μέρος και το βιωματικό μέρος. 
Σχεδιάζονται κυρίως με τη μέθοδο project, η οποία είναι σύνθετη αλλά επίσης ευέλικτη και 
ανοιχτή διεργασία βιωματικής μάθησης (Βουδρισλής & Αυγερινού, 2004; Χρυσαφίδης, 2006). 
Είναι η πιο ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση και συμβάλλει στη διεπιστημονική και 
διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Επιπλέον, η παιδαγωγική ομάδα του κέντρου για να 
δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα των προγραμμάτων χρησιμοποίει τις 
Τ.Π.Ε, σε όλο το φάσμα των δράσεων ενός προγράμματος. 

Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα που σχεδίασε το Κ.Π.Ε. με ευρεία χρήση των ΤΠΕ είναι 
το πρόγραμμα «Αντιμέτωποι με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή». Υλοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το σχολικό έτος 2009 -2010 και συνεχίζει να υλοποιείται μέχρι σήμερα με την ενεργό 
συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τ.Π.Ε., περιβαλλοντικό πρόγραμμα, κλιματική αλλαγή 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα του 
αιώνα για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
παρατηρούνται όλο και πιο συχνά στον περιβάλλοντα χώρο του κάθε ανθρώπου. Η νέα γενιά 
που είναι και το μέλλον του πλανήτη θα έρθει αντιμέτωπη όσο κανένας άλλος με το 
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και αυτή τη νέα γενιά καλούνται οι εκπαιδευτικοί να 
«οδηγήσουν» σ’ ένα βιώσιμο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και σε 
συνδυασμό με το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί για το 
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων να προχωρήσει, τη σχολική χρονιά 2009-2010, 
στη δημιουργία του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο: «Αντιμέτωποι με 
την παγκόσμια κλιματική αλλαγή». Με το πρόγραμμα αυτό έγινε προσπάθεια ώστε να 
μεταφερθεί με τρόπο δημιουργικό στην εκπαιδευτική πράξη η έννοια της κλιματικής αλλαγής, 
στηριζόμενοι στο γεγονός ότι το είδος της μάθησης που προσλαμβάνουν οι μαθητές 
καθορίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τις πρακτικές που εφαρμόζονται μέσα στη σχολική 
τάξη.  

Η παιδαγωγική ομάδα εκτός από τη χρήση της μεθόδου project χρησιμοποίησε και άλλες 
μεθόδους και τεχνικές που ενσωματώνονται και λειτουργούν συμπληρωματικά κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος. Αυτές είναι ο καταιγισμός ιδεών, η συνεργατική μάθηση, η 
ομαδική μάθηση (Αναγνωστοπούλου, 2001; Κανάκης, 2006) και η ανακαλυπτική μάθηση. 
Τέλος για την υλοποίηση των πειραμάτων προτιμήθηκε η εποικοδομηστική μέθοδος 
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διδασκαλίας (Ταρατόρη - Τσαλκατίδου, 2007). Επιπλέον, λαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα 
της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση έγινε ευρεία χρήση της σε όλες τις φάσεις του 
προγράμματος. 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Αντιμέτωποι με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή» είναι 

μονοήμερο διάρκειας 7 ωρών και διαρθρώνεται σε πέντε μέρη: a) γνωριμία με την 
Παιδαγωγική.Ομάδα (Π.Ο) ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης, b) παρουσίαση του 
γνωστικού αντικειμένου, c) βιωματικές δράσεις εμπέδωσης, d) ανακύκλωση, e) αξιολόγηση. Ο 
κύριος σκοπός του είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να 
συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα δράσης και να ενεργούν με γνώμονα την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Στο πρώτο γενικό μέρος πραγματοποιείται η πρώτη επαφή των μαθητών/τριών με το 
χώρο του Κ.Π.Ε.. Αρχικά γίνεται διερευνητική αξιολόγηση της προϋπάρχουσας γνώσης με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Οι ερωτήσεις του παιχνιδιού έχουν καθαρά 
περιβαλλοντική θεματολογία. Επίσης, ανιχνεύονται σε αυτή τη φάση οι προσδοκίες μαθητών 
και εκπαιδευτικών από την επίσκεψή τους στο Κέντρο.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η εισήγηση από ένα μέλος της Παιδαγωγικής 
Ομάδας του Κ.Π.Ε. με διαδραστική προβολή και συμμετοχή των μαθητών και συζήτηση, που 
αποσκοπεί στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των μαθητών/τριών 
προκειμένου να πλαισιωθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός του προγράμματος.  

Στο τρίτο μέρος οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες και πραγματοποιούν κυκλικά 
εργαστήρια. 

Ακολουθεί το τέταρτο μέρος κατά το οποίο οι μαθητές μέσα από μια βιωματική 
ανακαλυπτική διαδικασία μαθαίνουν για την ανακύκλωση και στο πέμπτο μέρος γίνεται η 
αξιολόγηση του προγράμματος και ο έλεγχος της αποκτηθείσας γνώσης.  

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
Λαμβάνοντας υπόψη πως οι Τ.Π.Ε. μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς διαθέτουν σημαντικά χαρακτηριστικά που ευνοούν τη 
μάθηση (Βοσνιάδου, 2006; Lin et al., 2012), όλες οι φάσεις του προγράμματος σχεδιάστηκαν 
και υλοποιούνται με βάση τη χρήση τους. 

Συγκεκριμένα, όταν οριστικοποιηθεί η επίσκεψη μιας περιβαλλοντικής ομάδας στέλνεται 
με email στο σχολείο της υποστηρικτικό υλικό. Το υλικό αυτό χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός 
για να εισάγει τους μαθητές στο θέμα του προγράμματος, που θα υλοποιήσουν κατά την 
επίσκεψή τους στο περιβαλλοντικό κέντρο.  

Γνωριμία με Π.Ο.- ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης 
ΌΌταν οι μαθητές έρθουν στο κέντρο, όπως αναφέραμε στη δομή του περιβαλλοντικού 

προγράμματος, στην πρώτη φάση γίνεται η ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης 
περιβαλλοντικών εννοιών των μαθητών, με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού που 
σχεδιάστηκε από την Περιβαλλοντική Ομάδα του Κ.Π.Ε. στα πρότυπα του γνωστού 
παιχνιδιού millionaire. Συγκεκριμένα οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες με τυχαίο τρόπο και 
σκοπός κάθε ομάδας είναι να συγκεντρώσει τα περισσότερα εικονικά χρήματα. Αυτά 
κερδίζονται, όταν απαντήσουν σωστά σε μια περιβαλλοντική ερώτηση. Βέβαια, για κάθε μια 
από αυτή παρουσιάζονται ταυτόχρονα τέσσερις πιθανές απαντήσεις, ώστε οι μαθητές μέσα 
από συζήτηση να επιλέξουν τη σωστή απάντηση. Ο συντονισμός της κάθε ομάδας γίνεται από 
ένα μαθητή που επιλέγεται ως εκπρόσωπός της. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ενεργητική 
μάθηση, καθώς οι μαθητές ενημερώνονται για την επιτυχία ή την αποτυχία των επιλογών 
τους και την αναζήτηση της σωστής απάντησης σε περίπτωση αποτυχίας (Βοσνιάδου, 2006; 
Μικρόπουλος, 2006). 
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Σχήμα 1: Παιχνίδι γνωριμίας με τη εφαρμογή εκατομμυριούχος 

Παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου 
Μετά την πρώτη επαφή ακολουθεί η παρουσίαση του θέματος με χρήση power point. Η 

παρουσίαση ξεκινά με ένα καταιγισμό εικόνων με κατάλληλη μουσική, που σκοπό έχουν την 
δημιουργία έντονων συναισθημάτων, τα οποία και περιγράφουν οι μαθητές με το τέλος της 
μουσικής και των εικόνων.  

 

Σχήμα 2: Η παρουσίαση του θεωρητικού μέρους με χρήση του powerpoint 

Την ακολουθία των διαφανειών διακόπτει η προβολή ενός video το οποίο παρουσιάζει 
την κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων και τη σημασία τους για την ισορροπία του κλίματος και 
της ζωής στον πλανήτη. Αξιοποιείται δηλαδή εδώ ένα ακόμη χαρακτηριστικό των ΤΠΕ, που 
είναι η προαγωγή της μάθησης μέσω της οπτικοποίησης της πληροφορίας (Βοσνιάδου, 2006; 
Μικρόπουλος, 2006). Για παράδειγμα η κίνηση των ωκεάνιων ρευμάτων είναι δύσκολο να 
περιγραφεί λεκτικά και να γίνει κατανοητή. Η προσομοίωση στο video και το ατύχημα με τα 
«παπάκια» που περιγράφεται σε αυτό την κάνει κατανοητή από όλους με πολύ εύκολο τρόπο.  

 

Σχήμα 3 Χρήση video για εξήγηση της σημασίας του ρεύματος του κόλπου 

Βιωματικές δράσεις εμπέδωσης 
ΌΌταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος γίνεται ένα 

μεγάλο διάλειμμα. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί του Κ.Π.Ε. χωρίζουν τους μαθητές σε τρεις 
ομάδες με τη βοήθεια καρτών. Κάθε ομάδα μεταβαίνει σε διαφορετικό χώρο - σταθμό στο 
Κ.Π.Ε. για την υλοποίηση των βιωματικών δράσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται κυκλικά.  

Τον πρώτο σταθμό αποτελεί το εργαστήριο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του κέντρου 
μας. Εκεί αρχικά γίνεται μέτρηση και καταγραφή της ισχύος από τις πιο συνηθισμένες 
οικιακές συσκευές. Ακολουθεί μια σειρά πειραμάτων σχετικών με, το λιώσιμο των πάγων, 
όπου αποσαφηνίζεται ποιοι πάγοι (θάλασσας ή στεριάς) ευθύνονται για την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας και προβληματίζονται για τις συνέπειες αυτής της ανόδου. Το ρεύμα 
του κόλπου όπου κατανοούν πώς η διαφορά θερμοκρασίας είναι η αιτία για την αέναη 
κίνηση των ρευμάτων στη θάλασσα. Ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο ακολουθούν πειράματα 
σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως: της ηλιακής, της αιολικής, της 
υδροηλεκτρικής, της γεωθερμίας, της βιομάζας και της κυψέλης υδρογόνου.  
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Στον δεύτερο σταθμό οι μαθητές υπολογίζουν το οικολογικό αποτύπωμα του τρόπου 
ζωής τους με ειδικό λογισμικό. Ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα επιλέχθηκε για 
να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών, ενθαρρύνοντας την 
συνανακάλυψη (Μιχαηλίδης, 2003) και την συνοικοδόμηση (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2007) 
της γνώσης. Για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το κέντρο μας διαθέτει 
κατάλληλο λογισμικό ενώ για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
χρησιμοποιούμε το λογισμικό που βρίσκεται στη σελίδα της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Σερρών, στο σύνδεσμο http://www.dipeserron.gr/co2schools/. Στους μαθητές 
δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν μαζί με τον εμψυχωτή της παιδαγωγικής ομάδας στο 
σχεδιασμό της μαθησιακής δραστηριότητας και να εκφράσουν ελεύθερα τις αντιλήψεις και 
τα συναισθήματά τους χάρη στην ιδιότητα της αλληλεπιδραστικότητας πάνω στην οποία 
βασίζονται οι Νέες τεχνολογίες. Διαμορφώνεται έτσι η κατάλληλη ψυχοπαιδευτική 
ατμόσφαιρα και επικοινωνία μεταξύ των μελών της τάξης, στα πλαίσια μιας τάσης για 
ισότιμη σχέση, αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση (Ζωγόπουλος, 2001). 

 

Σχήμα 4 Εφαρμογή υπολογισμού του οικολογικού αποτυπώματος και στιγμιότυπο από 
αντίστοιχη δράση για μαθητές Γυμνασίου Λυκείου 

 

Σχήμα 5 Εφαρμογή υπολογισμού του οικολογικού αποτυπώματος και στιγμιότυπο από 
αντίστοιχη δράση για μαθητές Δημοτικού. 

Τρίτο σταθμό αποτελούν βιωματικές δράσεις με βάση λογισμικό που βρίσκεται στη 
διάθεση του Κ.Π.Ε. κατά τις οποίες οι μαθητές, χειριζόμενοι οι ίδιοι τον υπολογιστή, 
μαθαίνουν για την εξοικονόμηση ενέργειας και εμπεδώνουν τη νέα γνώση που απέκτησαν, 
μέσα από διαδραστικά κουίζ και ηλεκτρονικά παιχνίδια όπως φιδάκι, κρεμάλα, κρυπτόλεξο, 
σταυρόλεξο. Στο σταθμό αυτό οι στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας στηρίζονται εξολοκλήρου στη 
διδασκαλία μέσω ΤΠΕ (Μαλιάρας & Προκόπης, 2014) οι οποίες αποτελούν εκτός των άλλων και μέσο 
ενίσχυσης του τεχνολογικού αλφαβητισμού, αφού προϋποθέτουν τη διδασκαλία του 
χειρισμού και των βασικών λειτουργιών του λογισμικού (Δημητρακοπούλου, 2004; 
Τσικαλάκη & Βαλατίδης, 2010). 
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Σχήμα 6 Η βιωματική δράση εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Σχήμα 6 Διαδραστικό κουίζ και Κρυπτόλεξο 

 
Σχήμα 7 «Κρεμάλα» και «Φιδάκι» για μαθητές δημοτικού 

Ανακύκλωση 
ΌΌταν οι μαθητές ολοκληρώσουν τα κυκλικά εργαστήρια, όλοι μαζί και με την εμψύχωση 

μελών της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. εκπαιδεύονται βιωματικά για την ανακύκλωση. Αρχικά 
παρακολουθούν video μικρής διάρκειας σχετικό με την ανακύκλωση. Οι Τ.Π.Ε. δηλαδή 
συνεχίζουν να αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών και το κίνητρο για μάθηση. Η 
εμπέδωση της γνώσης γύρω από την ανακύκλωση γίνεται σε ειδικό χώρο στην είσοδο του 
Κ.Π.Ε. όπου τοποθετούνται ο μπλε κάδος, ο κάδος για τα φάρμακα, για τις μπαταρίες, για 
τους λαμπτήρες και για τις ηλεκτρικές συσκευές. Μπροστά από τους κάδους σκορπίζονται 
στο πάτωμα σκουπίδια κάθε κατηγορίας και οι μαθητές φορώντας γάντια πρέπει να 
απορρίψουν το κάθε ένα στον σωστό κάδο ώστε να ανακυκλωθεί. Τα σκουπίδια είναι έτσι 
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επιλεγμένα ώστε να μην κινδυνεύουν πιάνοντάς τα. Με τη σωστή καθοδήγηση ανακαλύπτουν 
ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα, πως και που πρέπει να τοποθετούνται τα ανακυκλώσιμα 
υλικά ώστε να έχουμε όσο το δυνατό περισσότερο όφελος από αυτά.  

 

Σχήμα 7 Ενημερωτικό βίντεο σχετικό με την ανακύκλωση και αμέσως μετά ακολουθεί η 
υλοποίηση της δράσης από τους μαθητές 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή του από τους ίδιους τους μαθητές και 

τους εκπαιδευτικούς τους, απαντώντας σε κατάλληλα ερωτηματολόγια. Αυτά αναρτώνται σε 
ειδικά φύλλα στο drive του κέντρου και οι σύνδεσμοι στέλνονται με email στο σχολείο της 
περιβαλλοντικής ομάδας ώστε οι μαθητές να απαντήσουν μέσω των υπολογιστών του 
σχολείου τους. Ο έλεγχος της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με την συμπλήρωση ειδικών 
φύλλων εργασίας στο σχολείο. 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η επίσκεψη κάθε περιβαλλοντικής ομάδας και η υλοποίηση προγράμματος 
ανακοινώνονται στη σελίδα του Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων (http://kpe-pertouliou-
trikkaion.gr/) καθώς και στο Facebook (https://www.facebook.com/ΚΠΕ-Περτουλίου-Τρικκαίων-
218511121500327/). Κάθε επισκέπτης των διαδικτυακών μας τόπων έχει την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τις δράσεις και το έργο του Κ.Π.Ε. να πάρει πληροφορίες σχετικές με τα 
προγράμματα, τα σεμινάρια, τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Να δει φωτογραφίες από τις 
δράσεις και τις επισκέψεις και γενικά να ενημερωθεί, να επικοινωνήσει και εντέλει να 
λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής, βάζοντας και αυτός ένα λιθαράκι σε ότι προσπαθεί να 
κτίσει το Κ.Π.Ε., δηλαδή στην δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης σε μικρούς και 
μεγάλους. 

 
Σχήμα 8 Διάχυση της δράσης μέσω της ιστοσελίδας του κέντρου 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Από τον έλεγχο των ερωτηματολογίων αξιολόγησης και των φύλλων εργασίας από την 

παιδαγωγική ομάδα προκύπτει η επίτευξη των στόχων του προγράμματος αλλά και η 
ικανοποίηση των μαθητών από τη συμμετοχή τους. Η βιωματική διαδικασία στην οποία 
μπαίνουν οι μαθητές στο πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή αποτελεί εμπειρία ζωής την 
οποία και μεταφέρουν στην οικογένεια και στους συμμαθητές τους δρώντας 
πολλαπλασιαστικά. 
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Ακόμη αυτό που διακρίνεται και από τον έλεγχο των ερωτηματολογίων αλλά και από τη 
δική μας διαπίστωση (των μελών της Π.Ο.) είναι το αμείωτο ενδιαφέρον των μαθητών. ΆΆρα 
το πρόγραμμα και η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διεξαγωγή του αποτελεί μια θετική εμπειρία με 
αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων για μάθηση επιβεβαιώνοντας 
έτσι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των Τ.Π.Ε (Βοσνιάδου, 2006). Εκτός αυτού, όπως 
αναφέραμε και ξεχωριστά σε κάθε φάση του προγράμματος, η πολύχρονη εμπειρία μας στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβεβαιώνει τα περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτά συνοψίζονται, στην 
αλληλεπιδραστικότητα των Νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση του τεχνολογικού 
αλφαβητισμού, στη διαμόρφωση κατάλληλης ψυχοπαιδευτικής ατμόσφαιρας και 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών της τάξης, στην διαμόρφωση ισότιμης σχέσης, 
αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης, στην προαγωγή της μάθησης μέσω της 
οπτικοποίησης της πληροφορίας και τέλος στην ενίσχυση της ενεργητικής μάθησης. 

Επιπλέον, από τον έλεγχο των φύλλων εργασίας από την παιδαγωγική ομάδα προκύπτει 
ότι το πρόγραμμα έρχεται να αποσαφηνίσει λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με βασικές 
έννοιες που έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, να τονίσει την ανάγκη ανάληψης δράσης 
από τους ίδιους τους μαθητές λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές της γνώσης που 
απέκτησαν στο οικογενειακό περιβάλλον και κατ` επέκταση στην τοπική κοινωνία. Αυτό θα 
τους καταστήσει ενεργούς πολίτες που ως ενήλικες θα αναλάβουν δράση και θα δώσουν 
λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα βασισμένοι στις αρχές της αειφορίας. Πεποίθηση μας 
είναι πως το πρόγραμμά μας προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες έτσι ώστε, να είναι σε θέση 
να δώσουν τις λύσεις που έχει ανάγκη ο πλανήτης και να διορθώσουν τα λάθη των 
προηγούμενων γενεών. 

Ακόμη, το κέντρο μας αφουγκραζόμενο τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς και θέλοντας 
να επεκτείνει τη δράση του, πρόκειται να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας eTwinning. 
Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε περιβαλλοντικά προγράμματα, ώστε να είμαστε σε θέση να 
συντονίσουμε δράσεις με σχετική θεματολογία μεταξύ σχολείων της Ελλάδας και της 
Ευρώπης κάνοντας χρήση των Τ.Π.Ε.. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και η ανάγκη για 
ανάληψη δράσης γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Μια διακρατική συνεργασία των μαθητών, 
των αυριανών πολιτών του κόσμου, για το συγκεκριμένο θέμα θα βοηθούσε να επιτευχθεί 
ευκολότερα ο στόχος που όπως προαναφέραμε είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών.     
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Η Διαδικτυακή Κοινότητα του Περιφερειακού Θεματικού 
Δικτύου Π.Ε. του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.) Περτουλίου – Τρικκαίων με τίτλο «Μαθαίνοντας τα 
μυστικά του σχολικού κήπου, εμπνεόμαστε και δημιουργούμε» 

 
Κόκκαλης Θωμάς1 Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα2Κουτσώνης 
Ευάγγελος3Παπαβασιλείου Χρήστος4Τζέλιου Ευτυχία5 

 
1Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων 

tomfysikos@yahoo.gr 
 

2Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων 
kotroni_tereza@yahoo.gr 

 
3Εκπαιδευτικός Π.Ε.88.01, Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων 

koutsonis_v@yahoo.gr 
 

4Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων 
paprogia@gmail.com 

 
5Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Κ.Π.Ε. Περτουλίου Τρικκαίων 

effinik@yahoo.gr 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το σχολικό έτος 2013-2014 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.)Περτουλίου-Τρικκαίων ίδρυσε και συντόνισε το Περιφερειακό θεματικό δίκτυο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με τίτλο «Μαθαίνοντας τα μυστικά του σχολικού 
κήπου, εμπνεόμαστε και δημιουργούμε». Στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού του 
Δικτύου, το Κ.Π.Ε. δημιούργησε μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ) μια 
Διαδικτυακή Κοινότητα. Η Διαδικτυακή Κοινότητα περιλάμβανε μία Ομάδα και ένα 
Ιστολόγιο. Διαχειριστής των εφαρμογών αυτών ήταν το Κ.Π.Ε.. Η Ομάδα είχε τίτλο 
«Σχολικός ανθόκηπος – λαχανόκηπος» ήταν ιδιωτική και η πρόσβαση επιτρέπονταν μόνο στις 
σχολικές μονάδες που ήταν ήδη μέλη του δικτύου. Το Ιστολόγιο αποτέλεσε το δημόσιο χώρο 
της Διαδικτυακής Κοινότητας και περιελάμβανε τις δημοσιεύσεις της Παιδαγωγικής Ομάδας 
(Π.Ο) του ΚΠΕ, υλικό που αποστέλλονταν από τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς 
φορείς και το υλικό που λαμβάνονταν από τις σχολικές μονάδες-μέλη του Δικτύου. Η 
δημιουργία της διαδικτυακής κοινότητας έφερε σε στενή επικοινωνία τα μέλη του Δικτύου 
και έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους μέσω του ιστολογίου να 
παρουσιάσουν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα το έργο το οποίο παράχθηκε. 
Αποδείχθηκε έτσι στην πράξη πωςοι διαδικτυακές κοινότητες είναι ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο στη διάθεση των εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα των Κ.Π.Ε. που συντονίζουν 
δίκτυα Π.Ε. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:Διαδικτυακή κοινότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση,πανελλήνιο 
σχολικό δίκτυο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων αποτελεί 
δομή του Υπουργείου Παιδείας ΈΈρευνας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο της μη τυπικής 
εκπαίδευσης σχεδιάζει και υλοποιεί περιβαλλοντικά προγράμματα για τη σχολική κοινότητα 
της χώρας. Επίσης διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, 
παράγει εκπαιδευτικό υλικό(Κόκκαληςκ.α., 2015),ενώ είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και 
τον συντονισμό δικτύων σχολικών μονάδων που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα.  

Το σχολικό έτος 2013-2014 το Κ.Π.Ε. ίδρυσε και συντόνισε το Περιφερειακό θεματικό 
δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε)με τίτλο «Μαθαίνοντας τα μυστικά του σχολικού 
κήπου, εμπνεόμαστε και δημιουργούμε»(Κόκκαλης κ.α., 2015).Η διάρκεια του δικτύου ήταν 
τριετής και σε αυτό συμμετείχαν 34 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από όλη τη Θεσσαλία. ΈΈνα από τα πρώτα ζητήματα που τέθηκαν ήταν πως θα 
μπορούσε να γίνει καλύτερα ο συντονισμός και η επικοινωνία των σχολικών μονάδων του 
δικτύου τόσο μεταξύ τους όσο και με το Κ.Π.Ε. που συντόνιζε την όλη προσπάθεια.  
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Μέσω της υπηρεσίας «Εκπαιδευτικές Κοινότητες &Ιστολόγια»όλα τα μέλη του 
Π.Σ.Δ.έχουν τη δυνατότητακοινωνικής δικτύωσης με την δημιουργία κοινοτήτων αλλά και 
προσωπικού ιστολογίου(Εκπαιδευτικό Υλικό 2ο μέρος,2013). 

Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής με 
στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφοδότηση και 
συνακόλουθα τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.Επιπλέον τα ιστολόγια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία και να ενισχύσουν τη διδασκαλία, λόγω της 
διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν(Εκπαιδευτικό 
Υλικό 1ομέρος, 2010). 

Στο πλαίσιο λοιπόν τουκαλύτερου συντονισμού του Δικτύου, το ΚΠΕ Περτουλίου-
Τρικκαίων δημιούργησε μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου μια Διαδικτυακή 
Κοινότητα . 

Η ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Η Διαδικτυακή Κοινότητα περιλάμβανε μία Ομάδα και ένα Ιστολόγιο. Διαχειριστής των 

εφαρμογών αυτών ήταν το ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων. Εκεί, οι σχολικές ομάδες του 
δικτύου επικοινωνούσαν μεταξύ τους, αντάλλασσαν απόψεις, συνεργάζονταν, πρόβαλλαν το 
έργο τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητακαι μάθαιναν από το έργο των άλλων. Το 
περιεχόμενό τους διαμορφώνονταν από τη συνεισφορά και την αλληλεπίδραση των μελών 
τους. 

Η ΟΜΑΔΑ 
Η Ομάδα μας με τίτλο «Σχολικός ανθόκηπος – λαχανόκηπος» ήταν ιδιωτική και η 

πρόσβαση επιτρέπονταν μόνο στις σχολικές ομάδες που ήταν ήδη μέλη του δικτύου. 

 
Σχήμα 1:Η διαδικτυακήΟμάδα του Κ.Π.Ε. με τίτλο «Σχολικός ανθόκηπος – λαχανόκηπος» 

Για να γίνει κανείς μέλος στην Ομάδα έπρεπενα εισέλθει στη σελίδα του Π.Σ.Δ. μέσω της 
διεύθυνσης http://blogs.sch.gr/ και με τους κωδικούς του να συνδεθεί.Εκεί έκανε αναζήτηση 
της Ομάδας «Σχολικός ανθόκηπος – λαχανόκηπος» και προωθούσε το αντίστοιχο «Αίτημα 
συμμετοχής»(Εκπαιδευτικό Υλικό 4ο μέρος, 2010). 

Σε όλα τα μέλη δινόταν η ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσα από μία 
πληθώρα επιλογών που υπήρχε στο μενού της Ομάδας. Πιο συγκεκριμένα οι επιλογές αυτές 
ήταν οι εξής: 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων 
Εδώ οι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να προσθέσουν οποιαδήποτε εκδήλωση του σχολείου 

τους ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που πίστευαν ότι θα ήταν χρήσιμο να παρακολουθήσουν 
και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Οι εκδηλώσεις αυτές μετά την αποθήκευση εμφανίζονταν 
και στην κεντρική σελίδα του ιστολογίου μας οπότε δημοσιοποιούνταν και στην ευρύτερη 
σχολική κοινότητα. 
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Σχήμα 1:ΤοΗμερολόγιο Εκδηλώσεων της Ομάδας 

Συζητήσεις 
Μπαίνοντας σε αυτή την κατηγορία υπήρχε μία θεματική ενότητα με τίτλο 

«Ρωτήστετονειδικό». Εδώ τα μέλη της Ομάδας μπορούσαν να ρωτήσουν οτιδήποτε είχε 
σχέση με τον σχολικό τους κήπο αλλά και να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία κάποιου 
συναδέλφου, ανοίγοντας έτσι ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ τους, παραθέτοντας ο 
καθένας τις γνώσεις του αλλά και τις εμπειρίες του από την ενασχόληση του με το σχολικό 
κήπο. 

 
Σχήμα 1:Η θεματική ενότητα με τίτλο «Ρωτήστε τον ειδικό» 

Αρχεία 
Στη κατηγορία αυτή κάθε μέλος μπορούσε να ανεβάσει οποιοδήποτε αρχείο ήθελε 

(φωτογραφίες, αρχεία γενικού περιεχομένου, βίντεο μέχρι 20Mb κ.α), τα οποία όμως είχαν τη 
δυνατότητα να τα δουν μόνο τα μέλη της Ομάδας και όχι να εμφανιστούν στην σελίδα του 
ιστολογίου(Εκπαιδευτικό Υλικό 4ο μέρος, 2010).Για να δημοσιοποιηθούν αρχεία στο 
ιστολόγιο ώστε να είναι εμφανίσιμα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα ακολουθούνταν 
διαφορετική διαδικασία που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

 
Σχήμα 1:Κατάλογος με δημοσιευμένα αρχεία της Ομάδας 

 

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ 
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Το Ιστολόγιο αποτελεί το δημόσιο χώρο της Διαδικτυακής Κοινότητας. ΈΈχει τίτλο «ΚΠΕ 
Περτουλίου-Τρικκαίων» και περιλαμβάνει:  

α) τις δημοσιεύσεις της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο) του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων 
β) υλικό που αποστέλλεται από τους συνεργαζόμενους στο Δίκτυο επιστημονικούς 

φορείς 
γ) υλικό που λαμβάνεται από τις σχολικές ομάδες-μέλη του Δικτύου κατόπιν έγκρισής 

του από την Π.Ο.  

Πρόσβαση στο ιστολόγιο 
Στο ιστολόγιο μπορεί οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση μέσω του 

συνδέσμουhttps://blogs.sch.gr/kpepertoul/  

 
Σχήμα 1:Η αρχική σελίδα του Ιστολογίου 

Δημοσιοποίηση αρχείων 
Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας για να δημοσιοποιήσουν αρχεία στο ιστολόγιο ώστε να 

είναι εμφανή στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα ακολουθούν την εξής διαδικασία:  
Μπαίνοντας στο ιστολόγιο του ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και από τον 

Πίνακα Ελέγχου πατάμε Νέο ΆΆρθρο.Γράφουμε τον τίτλο του άρθρου μας. Στη συνέχεια 
μπορούμε: 

α) να αντιγράψουμε κείμενο και να το επικολλήσουμε  
β) να εισάγουμε/επεξεργαστούμε εικόνες  
γ) να ενσωματώσουμε βίντεο  
Ακολούθως προσθέτουμε το άρθρο μας σε κάποια κατηγορία.Πριν το υποβάλουμε 

μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση για να δούμε πως θα φαίνεται κατά την 
δημοσίευση(Εκπαιδευτικό Υλικό 3ο μέρος, 2010).Τέλος υποβάλουμε το άρθρο μας για να γίνει 
πρώτα ο έλεγχος από τον διαχειριστή Κ.Π.Ε. πριν την τελική δημοσίευση. 
 

 
Σχήμα 1:Υποβολή αρχείων προς δημοσίευση στο Ιστολόγιο 

 

Περιεχόμενα του ιστολογίου 
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Μπαίνοντας στον ιστόλόγιο του δικτύου ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει στη διάθεσή του μία 
σειρά από κατηγορίες μέσω των οποίων μπορεί να αντλήσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
το δίκτυο αλλά και με θέματα που έχουν σχέση με τους σχολικούς κήπους. Συγκεκριμένα 
υπάρχουν οι εξής κατηγορίες: 

α) Το δίκτυό μας: εδώ είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα καθώς 
νέα και ανακοινώσεις που έχουν σχέση με το Δίκτυο. 

β) Δραστηριότητες Δικτύου: στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται οι εργασίες των 
σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο Δίκτυο μέσα από φωτογραφίες, βίντεο καθώς και 
κείμενα. Επίσης εδώ ο καθένας μπορεί να δει τις μελλοντικές εκδηλώσεις που έχουν 
προγραμματίσει τα σχολεία (παρουσίαση προγραμμάτων, ημερίδες, σεμινάρια, συμμετοχή σε 
δράσεις κλπ). 

γ) Οδηγός καλλιέργειας: η κατηγορία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
αλλά και στο ευρύ κοινό να ενημερωθούν για πιο εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις 
κηπευτικές και ανθοκομικές καλλιέργειες όπως τη φυτοπροστασία, πρακτικές συμβουλές για 
διάφορες κατασκευές, καθώς και ημερολόγιο εργασιών για κάθε μήνα του έτους. 

δ) Χρήσιμα βοηθήματα: εδώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους μία σειρά από 
ηλεκτρονικά βιβλία τόσο έκδοσης του Κ.Π.Ε. όσο και άλλων συγγραφέων. 

ε) Χρήσιμοι σύνδεσμοι: χρήσιμα site στο διαδίκτυο στα οποία μπορούν να ανατρέξουν οι 
εκπαιδευτικοί για να αντλήσουν πληροφορίες για τους σχολικούς τους κήπους. 

 
Σχήμα 1:Περιεχόμενα του Ιστολογίου 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΈΈνα από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν την Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Περτουλίου 

Τρικκαίων, κατά τη δημιουργία του Δικτύου Π.Ε. με θέμα το σχολικό κήπο, ήταν με ποιο 
τρόπο θα μπορούσε να γίνει αποδοτικότερη η επικοινωνία και γενικότερα ο συντονισμός των 
μελών του Δικτύου με τον συντονιστή που ήταν το Κ.Π.Ε.. Η δημιουργία της διαδικτυακής 
κοινότητας μπορούμε να πούμε ότι ήταν η καλύτερη λύση γιατί έφερε σε στενή επικοινωνία 
τα μέλη του Δικτύου αλλά έδωσε και τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκομένους μέσω του 
ιστολογίου να παρουσιάσουν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα το έργο το οποίο 
παράχθηκε. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία της κλειστής Ομάδας έφερε τα μέλη της σε 
στενή επικοινωνία μεταξύ τους κάτω από μία κοινή ‘στέγη’. Αυτό έδωσε σε όλους την 
αίσθηση ότι δουλεύουμε ως ομάδα έχοντας ένα κοινό σκοπό που δεν ήταν άλλος από την 
προώθηση και ανάδειξη των στόχων που είχαμε θέσει από την έναρξη λειτουργίας του 
δικτύου.  

Το Κ.Π.Ε. όπως όφειλε, έστειλε αναλυτικές οδηγίες στα μέλη του για το πώς θα 
μπορούσαν να εγγραφούν και να διαχειριστούν τις δυνατότητες που τους πρόσφερε η 
Διαδικτυακή Κοινότητα. Σε αυτό το εγχείρημα ανταποκρίθηκαν αρκετοί εκπαιδευτικοί. Από 
τις 34 αρχικά σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο Δίκτυο οι 24 έκαναν εγγραφή στην 
κλειστή Ομάδα «Σχολικός ανθόκηπος – λαχανόκηπος»,σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες 
που στάλθηκαν από τον διαχειριστή της Διαδικτυακής Κοινότητας. Αναδείχθηκε εδώ το 
θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. Κατά την άποψή μας η επιμόρφωση 
πρέπει να συνεχιστεί ώστε όλοι οι συνάδελφοι να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τα τόσο 
χρήσιμα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, ώστε να προάγεται στο έπακρο η 
επικοινωνία και η γνώση.ΌΌσο αφορά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνάντησε η 
Π.Ο. του κέντρου, χρήσιμο εργαλείο αποτέλεσε ο αναλυτικός οδηγός που παρέχει το Π.Σ.Δ. 
και ο οποίος είναι αρκετά κατατοπιστικός για εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη 
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εμπειρία. Θεωρούμε ότι οι διαδικτυακές κοινότητες είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη 
διάθεση των εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριμένα των Κ.Π.Ε. που συντονίζουν δίκτυα Π.Ε., 
γιατί προάγουν την επικοινωνία, μεγιστοποιούν τη γνώση γύρω από τα θέματα που 
παρουσιάζουν, ελαχιστοποιούν το χρόνο που χρειάζεται η επικοινωνία και η απόκτηση 
γνώσης με άλλα μέσα, συντελούν στη διάχυση του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού 
ευρύτατα και εύκολα. Βοηθούν δηλαδή στο να χτιστεί το αυριανό αειφόρο σχολείο, ένα 
σχολείο ανοιχτό σε όλη την σχολική κοινότητα, την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία 
και τέλος μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχολικές κοινότητες του εξωτερικού. 

ΈΈχοντας αυτό ως στόχο, δηλαδή το αυριανό αειφόρο σχολείο και βλέποντας πως η 
ενασχόληση με τη δημιουργία σχολικού κήπου δεν σταμάτησε με το πέρας λειτουργίας του 
δικτύου, το κέντρο μας σχεδιάζει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning. Με την 
εμπλοκή σε δραστηριότητες eTwinningσχετικές με το σχολικό κήπο θα δοθεί η δυνατότητα 
συνεργασίας με σχολεία και της χώρας μας αλλά και των χωρών μελών της δράσης. Τα οφέλη 
αυτής της συνεργασίας πιστεύουμε πως πέρα από παιδαγωγικά θα είναι κοινωνικά και 
πολιτισμικά, καθώς μαθητές από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες και κουλτούρες θα 
συνεργαστούν ανταλλάσοντας πρακτικές σχετικές με τον σχολικό κήπο, ώστε να 
ολοκληρώσουν μια κοινή δράση.  

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τομέας Δικτυακών 

Τεχνολογιών (2010) Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και 
Ιστολογίων». 1ομέρος: Χρήση Ιστολογίου ως εκπαιδευτικό εργαλείο.Ανακτήθηκε στις 19 
Σεπτεμβρίου2018 από τη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/manuals 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τομέας Δικτυακών 
Τεχνολογιών (2010)Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και 
Ιστολογίων». 3ο μέρος: Ασκήσεις για την διαχείριση Ιστολογίου.Ανακτήθηκε στις 19 
Σεπτεμβρίου2018 από τη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/manuals 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τομέας Δικτυακών 
Τεχνολογιών (2010)Εκπαιδευτικό Υλικό για την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και 
Ιστολογίων». 4ο μέρος: Οδηγός χρήσης κοινωνικής δικτύωσης στο 
http://blogs.sch.gr.Ανακτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου2018 από τη διεύθυνση 
https://blogs.sch.gr/manuals 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”, Διεύθυνση 
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (2013)Εκπαιδευτικό Υλικό για 
την «Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων και Ιστολογίων». 2ο μέρος: Οδηγός δημιουργίας 
και διαχείρισης Ιστολογίου στο http://blogs.sch.gr.Ανακτήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου2018 από 
τη διεύθυνση https://blogs.sch.gr/manuals 

Κόκκαλης, Θ., Κοτρώνη, Μ.Τ., Κουτσώνης, Ε., Παπαβασιλείου, Χ., Τζέλιου, Ε. 
(2015). Πρακτικός οδηγός δημιουργίας σχολικού λαχανόκηπου: Μια παιδαγωγική 
και βιωματική προσέγγιση. Τρίκαλα: Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων. 

 
 

  



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

58 
 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 
 

Κανελλόπουλος Γρηγόρης1 
 

1 Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Mcs Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα, Προϊστάμενος 
στο 85ο Νηπιαγωγείο Αθηνών  
greg.kanellopoulos@gmail.com  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σχέση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας με το Διαδίκτυο και οι επιδράσεις των 
μηνυμάτων που δέχονται από τις διάφορες ιστοσελίδες που επισκέπτονται είναι ένα θέμα , 
που απασχολεί τόσο σε επιστημονικό όσο και σε καθημερινό επίπεδο. Το κυρίως πρόβλημα 
είναι η δυνατότητα των παιδιών να διαχειριστούν, και εν μέρει να «προστατευθούν», από τον 
κατακλυσμό πληροφοριών και μηνυμάτων που δέχονται. 

Το πρόβλημα στο οποίο αυτό το ερώτημα παραπέμπει, είναι εξαιρετικά περίπλοκο. 
Συγκεκριμένα όταν εξειδικεύεται ως προς τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών , γίνεται ακόμη πιο 
περίπλοκο, μιας και ως χώρος είναι πολύ πιο ευαίσθητος απ’ αυτόν των ενηλίκων και πιο 
δύσκολος να ερευνηθεί λόγω της μεταβλητότητας του. 

ΈΈναυσμα για την πραγματοποίηση της παρούσας Διερευνητικής Μελέτης Περίπτωσης 
στάθηκε το γεγονός ότι, ενώ τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ερευνών παγκοσμίως 
αυξάνεται σε σχέση με τους ανήλικους και το Διαδίκτυο, ωστόσο για τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες. Δεν υπάρχουν στοχευμένες έρευνες σε 
μία μόνο ηλικιακή ομάδα. Οι περισσότερες πραγματοποιούνται σε δείγματα παιδιών από 11 
έως 16 ετών ή ακόμα και από 6 έως 16 ετών, γεγονός το οποίο, δεδομένου του ότι τα παιδιά 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε όλα τα πλαίσια, ακόμα και από χρόνο σε χρόνο, 
δυσκολεύει την ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα. 

Η παρούσα διερευνητική μελέτη περίπτωσης αποσκοπεί στη διερεύνηση της έκτασης και 
φύσης των εμπειριών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και των αντιλήψεών τους 
αναφορικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδικτυακοί κίνδυνοι, προσχολική ηλικία, μέτρα προστασίας 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε τον τύπο της Διερευνητικής Μελέτης Περίπτωσης, με 
παράδειγμα τους μαθητές ενός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου των Αθηνών. 

Ο Hartley χαρακτηρίζει τη μελέτη περίπτωσης όχι ως μέθοδο αλλά ως στρατηγική 
έρευνας διότι πρόκειται για μια ετερογενή δραστηριότητα η οποία καλύπτει ένα μεγάλο 
εύρος μεθόδων και τεχνικών έρευνας, διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (άτομα, ομάδες, 
οργανισμούς ή κοινωνικές πολιτικές) και διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής στην λειτουργία των 
οργανισμών (Kohlbacher, 2006). 

Ο συγκεκριμένος τύπος μελέτης περίπτωσης επιλέχθηκε διότι στόχος της έρευνας ήταν η 
διερεύνηση  της χρήσης του Διαδικτύου από μία μόνο ηλικιακή ομάδα και συγκεκριμένα, 
μόνο από τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (Yin, 1989; Freebody, 2003). 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η παρούσα διερευνητική μελέτη περίπτωσης αποσκοπεί στη διερεύνηση της έκτασης και 
φύσης των εμπειριών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και των αντιλήψεών τους 
αναφορικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους. 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που μας απασχόλησαν στην παρούσα διερευνητική μελέτη 
περίπτωσης είναι τα εξής :  

• Ποια είναι η έκταση και φύση της διαδικτυακής πρόσβασης και χρήσης για τα παιδιά 
της προσχολικής ηλικίας; 

• Ποια είναι η έκταση, η φύση, οι εμπειρίες και το εύρος των διαδικτυακών κινδύνων 
για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας; 

• Ποια είναι η ενημέρωση που μπορεί να έχουν οι γονείς από τα παιδιά τους αναφορικά 
με τους  διαδικτυακούς κινδύνους που ενδεχομένως να έχουν αντιμετωπίσει;  

• Ποια είναι η έκταση και η χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης για τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας; 

• Ποιες είναι οι γνώσεις/αντιλήψεις των γονέων αναφορικά με τους τρόπους 
προστασίας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας από τους διαδικτυακούς κινδύνους; 
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ΔΕΙΓΜΑ 

Το δείγμα της διερευνητικής μελέτης περίπτωσης  αποτέλεσαν 31 γονείς οι οποίοι κατά τη 
διεξαγωγή συλλογής των δεδομένων της διερευνητικής μελέτης περίπτωσης είχαν παιδιά στην 
προσχολική ηλικία και τα οποία φοιτούσαν σε ολοήμερο Νηπιαγωγείο των Αθηνών. 

Ειδικότερα, το δείγμα ήταν 10 άνδρες (πατέρας) και 21 γυναίκες (μητέρα) οι οποίοι είχαν 
συνολικά 34 παιδιά προσχολικής ηλικίας (28 γονείς είχαν 1 παιδί στην προσχολική ηλικία και 
3 γονείς είχαν 2 παιδιά προσχολικής ηλικίας). Η πλειοψηφία των γονέων ήταν πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι και κάποιοι ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού. Το φύλο των παιδιών ήταν 19 
αγόρια και 15 κορίτσια.   
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και συλλογής των ερωτηματολογίων ξεκίνησε το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουάριου και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2018. 

Για να οριστικοποιηθεί το ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε η πιλοτική συμπλήρωσή 
του από γνωστούς γονείς, οι οποίοι είχαν παιδί προσχολικής ηλικίας και παράλληλα είχαν 
μικρή γνώση θεμάτων πληροφορικής και ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Τους ζητήθηκε να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και κατόπιν έγινε συζήτηση μαζί τους σχετικά με το «αν», 
«τι» ή «που» δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν, δεν ήξεραν τι/πώς να απαντήσουν κλπ. 

Αφού διορθώθηκε και οριστικοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο η διανομή του και η 
συλλογή των δεδομένων έγινε προσωπικά από τον ερευνητή/εκπαιδευτικό προς τους γονείς 
των μαθητών του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αθηνών. 

Μετά τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας, βασικό και καθοριστικό στάδιο για την 
εξέλιξη της μελέτης αποτέλεσε και η ανάλυση των δεδομένων αυτών. Τόσο η περιγραφική 
όσο και η επαγωγική στατιστική χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων. Για την 
ευκολότερη και πιο ξεκούραστη ανάγνωση και κατανόηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, 
έχουν δημιουργηθεί πίνακες και διαγράμματα όπου απεικονίζονται τα αποτελέσματα κάθε 
ερώτησης του ερωτηματολογίου.    
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση 
της παρούσας διερευνητικής μελέτης περίπτωσης συνοψίζονται με τις απαντήσεις, ή όχι, που 
είχαμε, με βάση τα δεδομένα, στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε.  

Το πρώτο ερώτημα αφορά την έκταση, φύση και χρήση της διαδικτυακής πρόσβασης 
για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

Διαπιστώθηκε πως σχεδόν όλες οι οικογένειες (97%) έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο στο 
σπίτι, (Γράφημα 1). 
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 Γράφημα 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο. 
 

Το σπίτι επίσης είναι το κύριο μέρος πρόσβασης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας στο 
Διαδίκτυο, (87% - Γράφημα 2). 
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ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΕΣ	  ΦΟΡΕΣ ΔΕ	  ΓΝΩΡΙΖΩ	  

ΣΠΙΤΙ ΣΠΙΤΙ	  ΦΙΛΩΝ/ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΙ	  ΧΩΡΟΙ

Γράφημα 2. Πρόσβαση των παιδιών στο Διαδίκτυο με δική τους συσκευή. 
 

Θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι το γεγονός πως όλοι σχεδόν οι γονείς (94%) 
απαντούν πως τα παιδιά τους δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το δωμάτιο τους, 
(Γράφημα 3).  

 

6%

94%

ΝΑΙ ΌΧΙ

Γράφημα 3. Μέρη πρόσβασης των παιδιών στο Διαδίκτυο 
    
Επίσης δεν κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου ή του tablet κατά τον ύπνο. Το  81% 

των γονέων δηλώνει πως κατά τη διάρκεια του ύπνου το παιδί τους δεν ασχολείται με το 
κινητό τηλέφωνο ή το tablet, αλλά με κάτι άλλο (Γράφημα 4). 
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Ακούει	  μουσική	  από	  το	  Διαδίκτυο	  μέσω	  tablet	  ή	  κινητού	  τηλεφώνου

Παίζει	  παιχνίδια	  από	  το	  Διαδίκτυο	  μέσω	  tablet	  ή	  κινητού	  τηλεφώνου

Παρακολουθεί	   βίντεο	  από	  το	  Διαδίκτυο	  μέσω	  tablet	  ή	  κινητού	  
τηλεφώνου

Κάτι	  άλλο

6%

3%

19%

81%

 Γράφημα 4. Χρήση του tablet/κινητού τηλεφώνου από τα παιδιά κατά τον ύπνο 
  Ωστόσο όμως ένα σημαντικό ποσοστό των γονέων, περίπου 50%, επιτρέπει στα παιδιά να 

χρησιμοποιούν το tablet κατά τη διάρκεια του φαγητού, «μερικές φορές» 23%, «ναι» 16%, 
(Γράφημα 5)  ή όταν πηγαίνουν βόλτα, «μερικές φορές» 35%, «ναι» 16%, ώστε να 
απασχολείται με αυτό (Γράφημα 6).  
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OXI

ΜΕΡΙΚΕΣ	  ΦΟΡΕΣ

16%

61%

23%

 
Γράφημα 5. Χρήση του tablet από τα παιδιά κατά τη διάρκεια του φαγητού 
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16%

48%

35%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΜΕΡΙΚΕΣ	  ΦΟΡΕΣ

 Γράφημα 6. Βόλτα και χρήση tablet/κινητού τηλεφώνου από τα παιδιά. 
 
Από τα μέσα  με τα οποία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο η μελέτη μας έδειξε πως  
την κυρίαρχη θέση έχει το tablet, 58%, και το κινητό τηλέφωνο των γονιών τους, 58%, 
(Γράφημα 7). 
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58% 58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Η/Υ ΦΟΡΗΤΟΣ	  Η/Υ ΚΙΝΗΤΟ	  ΤΗΛΕΦΩΝΟ TABLET

 
Γράφημα 7. Πρόσβαση των παιδιών στο Διαδίκτυο 

  
ΌΌσον αφορά την ατομική/προσωπική τους συσκευή, το tablet συμπληρώνει επίσης τις 

περισσότερες απαντήσεις. ΈΈνα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που βγαίνει από τα αποτελέσματα 
της μελέτης είναι πως ο Η/Υ «χάνει» την  πρωτιά σύνδεσης με το Διαδίκτυο που είχε 
παλαιοτέρα και τη θέση του παίρνουν το κινητό τηλέφωνο και το tablet (Γράφημα 8). 
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29%

65%

 
Γράφημα 8. Πρόσβαση των παιδιών στο Διαδίκτυο με δική τους συσκευή 

 
Η πλειοψηφία (94%) επίσης των γονέων απαντούν πως τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν 

το Διαδίκτυο μόνα τους αλλά με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα π.χ. γιαγιά, παππούς, 
μεγαλύτερα αδέρφια(Γράφημα 9). 

  

6%

94%

0%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕ	  ΓΝΩΡΙΖΩ

 Γράφημα 9. Χρήση του Διαδικτύου με ή χωρίς βοήθεια 
 
Στην εβδομαδιαία συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου από τα παιδιά, κυριαρχεί η επιλογή 

«συχνά» (3-4 φορές την εβδομάδα)  με 29%, ακολουθούν το «σπάνια» 26%, το «μέτρια» 23% 
και το «πολύ συχνά» 16% (Γράφημα 10). 
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ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΠΟΛΎ	  ΣΥΧΝΑ ΔΕ	  ΓΝΩΡΙΖΩ	    
Γράφημα 10. Συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου από τα παιδιά 

 
Αναφορικά με τις ώρες που κατά μέσο όρο οι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά να 

«επισκέπτονται» το Διαδίκτυο κάθε φορά που συνδέονται η επιλογή «μέχρι μία ώρα» 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση, 74%(Γράφημα 11). 
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Γράφημα 11. ΏΏρες χρήσης του Διαδικτύου από τα παιδιά      
 
Η Μελέτη Περίπτωσης μας έδειξε επίσης πως τα παιδιά χρησιμοποιούν «μέτρια», «συχνά» 

και «πολύ συχνά» (συνολικά τα ποσοστά σε αυτές τις επιλογές) το Διαδίκτυο για : αναζήτηση 
/ κατέβασμα ταινιών 64%, ψυχαγωγία 61%, αναζήτηση / κατέβασμα μουσικής 52%, 
αναζήτηση / κατέβασμα παιχνιδιών 45%, εκπαίδευση 44% και on line παιχνίδια 29%. Οι 
επιλογές που συμπληρώνουν τα μικρότερα ποσοστά είναι για : επικοινωνία 19%, αθλητισμός 
16%, μόδα 13%, εκπαίδευση 9% και αγορές 0% (Γράφημα 12). 
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ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΠΟΛΎ	  ΣΥΧΝΑ

 Γράφημα 12. Χρήση του Διαδικτύου από γονείς μαζί με παιδιά 
 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά την έκταση, τη φύση, τις εμπειρίες και το εύρος 
των διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.  

Αξιολογώντας τη συχνότητα εμφάνισης αλλά και το βαθμό επικινδυνότητας των 
διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, οι γονείς στην Μελέτη 
Περίπτωσης ανέδειξαν την «ΈΈκθεση σε Επιθετικό και Βίαιο Περιεχόμενο» ως τον πιο συχνό 
(90%) και πιο σοβαρό (65%) διαδικτυακό κίνδυνο. Ακολουθούν : 
H «ΈΈκθεση σε Πορνογραφικό Περιεχόμενο», συχνότητα 81%, επικινδυνότητα «πάρα πολύ» 
58%.  
Η «Σεξουαλική Παρενόχληση», συχνότητα 68%, επικινδυνότητα «πάρα πολύ» 61%. 
Ο «Διαδικτυακός Εκφοβισμός», συχνότητα 65%, επικινδυνότητα «πάρα πολύ» 45%. 
Οι «Απειλές ενάντια στην Ιδιωτικότητα», συχνότητα 58%, επικινδυνότητα «πάρα πολύ» 29%.   
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Το μικρότερο ποσοστό συμπληρώνει ο «Διαδικτυακός Τζόγος», συχνότητα 23%, 
επικινδυνότητα «πάρα πολύ» 6% (Γράφημα 13 και Γράφημα 14). 
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Γράφημα 13. Αξιολόγηση συχνότητας εμφάνισης των διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά 
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 Γράφημα 14. Αξιολόγηση επικινδυνότητας των διαδικτυακών κινδύνων για τα παιδιά 
 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξέτασε την ενημέρωση που μπορεί να έχουν οι γονείς από 
τα παιδιά τους αναφορικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους που ενδεχομένως να έχουν 
αντιμετωπίσει.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου οι γονείς δηλώνουν, σε ποσοστό 90%, 
πως είναι ενημερωμένοι για τους διαδικτυακούς κινδύνους (Γράφημα 15). 

 

90%

10%

ΝΑΙ ΌΧΙ  
Γράφημα 15. Γονείς και ενημέρωση διαδικτυακών κινδύνων 

 
Μόνο 2 από τους 31 γονείς δήλωσαν πως το παιδί τους έχει ενημερώσει ότι αισθάνθηκε 

άβολα χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Οι γονείς αυτοί δήλωσαν πως το παιδί τους 
αισθάνθηκε άβολα γιατί άκουσε βωμολοχίες σε βίντεο που παρακολουθούσε και πως 
αισθάνθηκε φόβο από τέρατα που είδε επίσης σε βίντεο.  

Στην ερώτηση για το πώς το αντιμετώπισαν ο ένας απάντησε πως απαγόρευσε στο παιδί 
του να παρακολουθήσει ξανά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και ο άλλος πως μπλόκαρε το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα από το tablet (Γράφημα 16). 
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ΝΑΙ ΌΧΙ  
Γράφημα 16. Αναφορά των παιδιών για φόβο ή κίνδυνο στο Διαδίκτυο 

 
Επίσης μόνο 1 από τους 31 γονείς δήλωσε πως το παιδί του τον έχει ενημερώσει ότι έχει 

δει ακατάλληλες φωτογραφίες ή βίντεο. Συγκεκριμένα δήλωσε πως το παιδί του ανέφερε ότι 
έχει δει γυμνούς ανθρώπους στο YouTube. Στην ερώτηση για το πώς το αντιμετώπισε 
απάντησε ότι έκανε χρήση της εφαρμογής parental control και έτσι απαγόρευσε την πρόσβαση 
σε πορνογραφικό υλικό (Γράφημα 17). 

 

3%

97%

ΝΑΙ ΌΧΙ  
Γράφημα 17. Αναφορά των παιδιών για ακατάλληλες φωτογραφίες/βίντεο στο Διαδίκτυο 

 
Οι απαντήσεις των γονέων σε αυτό  το ερώτημα μας οδηγούν σε δύο σημαντικούς 

προβληματισμούς και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και 
μελέτη:  

• Ενημερώνουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας τους γονείς τους για «άσχημα» 
πράγματα που είδαν ή αισθάνθηκαν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο; 

• Λένε οι γονείς την αλήθεια για τέτοια προσωπικά/οικογενειακά θέματα που αφορούν 
τα παιδιά τους;  

Από τα αποτελέσματα του τέταρτου ερευνητικού ερωτήματος, αναφορικά με την έκταση 
και τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας, από τα ίδια, τους γονείς ή τρίτα πρόσωπα, προκύπτουν επίσης τα εξής 
συμπεράσματα:  

Θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι το γεγονός πως το 94% των γονέων απαντούν 
πως τα παιδιά τους δεν έχουν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Γράφημα 18).  
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94%
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ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕ	  ΓΝΩΡΙΖΩ

 Γράφημα 18. Προφίλ των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

Επίσης το 84% αυτών δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση των δικών τους προφίλ 
(Γράφημα 19). 
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ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕΝ	  ΕΧΩ	  ΠΡΟΦΙΛ  
Γράφημα 19. Χρήση των προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των γονέων από τα παιδιά 

 
Ωστόσο, φαίνεται να μην είναι το ίδιο προσεκτικοί στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, όσον αφορά την ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο που περιλαμβάνουν τα παιδιά 
τους. Το 46% απαντά «ναι» και «μερικές φορές» στην αντίστοιχη ερώτηση (Γράφημα 20). 
Παρόλο λοιπόν που, όπως είδαμε προηγουμένως, δηλώνουν στη πλειοψηφία τους πως 
θεωρούν τους εαυτούς τους ενημερωμένους για τους διαδικτυακούς κινδύνους βλέπουμε 
τελικά πως η αύτη τους η συμπεριφορά δεν το επιβεβαιώνει. 

 

23%

55%

23%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΜΕΡΙΚΕΣ	  ΦΟΡΕΣ   
Γράφημα 20. Ανάρτηση οικογενειακών φωτογραφιών/βίντεο στο Διαδίκτυο από τους γονείς 

 
Αξιοσημείωτο είναι και το αποτέλεσμα στην ερώτηση για το εάν τρίτα άτομα (π.χ. 

συγγενείς, φίλοι, γονείς συμμαθητών, δάσκαλοι ,κλπ.) έχει τύχει να αναρτήσουν φωτογραφίες 
ή βίντεο όπου απεικονίζονται τα παιδιά, με το «μερικές φορές», 45%, και το «ναι», 13%, να 
υπερτερούν έναντι του «όχι», 42%, (Γράφημα 21). 

 

13%

42%

45%

ΝΑΙ ΌΧΙ ΜΕΡΙΚΕΣ	  ΦΟΡΕΣ

 Γράφημα 21. Ανάρτηση φωτογραφιών/βίντεο των παιδιών στο Διαδίκτυο από τρίτους 
 

Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τις γνώσεις/αντιλήψεις των γονέων 
αναφορικά με τους τρόπους προστασίας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας από τους 
διαδικτυακούς κινδύνους.   

Σχετικά με το εάν οι γονείς έχουν ενημερώσει τα παιδία τους για τους κινδύνους που 
κρύβει το Διαδίκτυο μόνο το 55%  απαντά «ναι» (Γράφημα 22). 
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55%

45%

ΝΑΙ ΌΧΙ

Γράφημα 22. Ενημέρωση των παιδιών για τους διαδικτυακούς κινδύνους 
 
Μόνο το 39% των γονέων δηλώνει πως έχει εγκατεστημένα φίλτρα προστασίας στις 

συσκευές τις οποίες χρησιμοποιεί το παιδί τους για να συνδεθεί στο Διαδίκτυο (Γράφημα 23). 
 

39%

61%

ΝΑΙ ΌΧΙ   
Γράφημα 23. Εγκατάσταση φίλτρων προστασίας 

 
Αντίθετα βλέπουμε, σε ποσοστό (68%), πως οι γονείς επιλέγουν να «επιτηρούν» και να 

«είναι μαζί με το παιδί τους» κατά τη διάρκεια χρήσης του Διαδικτύου (Γράφημα 24). 
 

68%

16%

6%

ΠΑΝΤΑ ΜΕΡΙΚΕΣ	  ΦΟΡΕΣ ΠΟΤΕ  
Γράφημα 24. Επιτήρηση παιδιών κατά τη διάρκεια χρήσης του Διαδικτύου 

 
Επίσης το 87% των γονέων, που δηλώνει πως υπάρχουν κανόνες στο σπίτι για τη χρήση 

του Διαδικτύου, όταν τους ζητήθηκε να καταγράψουν αυτούς τους κανόνες, όλοι ανέφεραν 
μόνο τον περιορισμό στη χρονική διάρκεια χρήσης του Διαδικτύου (Γράφημα 25). 
 

87%

13%

ΝΑΙ ΌΧΙ  
Γράφημα 25. Κανόνες στο σπίτι για τη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά 

 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα των Helsper et al. (2013), το 29% 

των γονέων προτιμούν περιοριστικούς μεθόδους γονικής διαμεσολάβησης και παράλληλα το 
ίδιο ποσοστό γονέων, είναι ανεκτικοί και χαλαροί ως προς την εποπτεία των παιδιών τους σε 
σχέση με τις δραστηριότητες τους στο Διαδίκτυο. Μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών , η 
Ελλάδα ανήκει στις χώρες όπου οι γονείς εφαρμόζουν στην πλειοψηφία τους περιοριστικές 
πρακτικές διαμεσολάβησης.  
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Και τέλος όσον αφορά την ερώτηση για τη χρησιμότητα του Διαδικτύου στα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας βλέπουμε πως επικρατέστερη απάντηση , σε ποσοστό 52%, είναι «λίγο 
χρήσιμη». Η άποψη αυτή των γονέων έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις της επιστημονικής 
κοινότητας για τη σημασία του Διαδικτύου στην προσχολική ηλικία (Γράφημα 26). 

13%

52%

23%

13%
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 Γράφημα 26. Χρησιμότητα του Διαδικτύου για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
 
Φαίνεται πως οι γονείς δεν έχουν αντιληφθεί την εκπαιδευτική σημασία του Διαδικτύου και 
άρα χρειάζεται να γίνει περισσότερη ενημέρωση και πληροφόρηση από όλους τους 
αρμόδιους φορείς (σχολείο, υπουργείο) ώστε να αλλάξει αυτή η άποψη. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην επιβλέπουσα επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. 
Καρύδα Μαρία, για την καθοδήγηση, την πολύτιμη βοήθεια και τις καίριες επισημάνσεις της, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στους συμμετέχοντες της Διερευνητικής Μελέτης 
Περίπτωσης για τον προσωπικό χρόνο που διέθεσαν, και για τα θετικά και ενθαρρυντικά 
σχόλια τους, όσον αφορά την επιλογή διερεύνησης του συγκεκριμένου θέματος και τη 
χρησιμότητα της παρούσας διερευνητικής προσπάθειας. 
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Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Συνεργατικών Εργαλείων σε 
ένα Περιβαλλοντικό eTwinning έργο: Μελετώντας τα Υδάτινα 

Οικοσυστήματα 
  

Κωνσταντίνα Τάλλου1 Αποστολία Μπέκα2  Σοφία Νίκα3 Μαρίνα 
Ζαχαρία4 Δέσποινα Γούλα5 Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου6 Στεργιανή 

Ντίνου7 
 

1 Νηπιαγωγός 7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων  
 talntinaki@gmail.com 

 
2 Νηπιαγωγός 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας 

liampeka@hotmail.com 
 

3 Νηπιαγωγός 1ο Νηπιαγωγείο Λητής Θεσσαλονίκης 
snika.kam@gmail.com 

 
4 Νηπιαγωγός Νηπιαγωγείο ΌΌσσας 

zmarina79@yahoo.gr 
 

5 Νηπιαγωγός 1ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς 
despinanip@gmail.com 

 
6 Νηπιαγωγός 12ο Νηπιαγωγείο Λειβαδειάς 

Kon.papaioannou@gmail.com 
 

7 Νηπιαγωγός 11ο Νηπιαγωγείο ΈΈδεσσας 
stella.ntinou@yahoo.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εισήγηση κάνει λόγο για τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε 
ένα eTwinning έργο σχετικά με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ και 
ιδιαίτερα των υπηρεσιών Web 2.0 στο Νηπιαγωγείο και ειδικότερα στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και 
την ευαισθητοποίηση των μαθητών διευκολύνοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία 
μεταξύ τους. 

Είναι μέρος του eTwinning έργου «ΈΈνας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά», το 
οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με τη συμμετοχή 30 εκπαιδευτικών από 3 
χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία) και 411 μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στόχοι του έργου ήταν μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες να γνωρίσουν οι μικροί μαθητές την αξία ενός υγροτοπικού 
οικοσυστήματος, καθώς επίσης, τη χλωρίδα και την πανίδα του, να αντιληφθούν την 
αλληλεξάρτηση του με τον άνθρωπο, να ερευνήσουν το φυσικό περιβάλλον και να 
ανταλλάξουν πληροφορίες για τα υδάτινα οικοσυστήματα της περιοχής τους, να κάνουν 
νέους φίλους με κοινά προβλήματα όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από ξένες χώρες και 
να μάθουν να συνεργάζονται για την αποτελεσματικότερη επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: συνεργατικά εργαλεία, eTwinning, υδάτινα οικοσυστήματα 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Από πολλούς αναγνωρίζεται το γεγονός ότι οι υπολογιστές μπορούν να αποτελέσουν ένα 
ισχυρό εργαλείο στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση της πληροφορίας, καθώς και 
στην ανάπτυξη νέων μορφών επικοινωνίας (Honey & Henriguez, 1993). Πιο συγκεκριμένα ο 
μαθητής συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα διαδραστικό 
περιβάλλον, γεγονός που τον καθιστά από παθητικό δέκτη δημιουργό της πληροφορίας και 
της γνώσης. Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο διαφοροποιεί και το ρόλο του 
εκπαιδευτικού, προσδίδοντας του έναν χαρακτήρα διαμεσολαβητικό και καθοδηγητικό σε 
μια διαδικασία βιωματικής προσέγγισης της γνώσης.  

Σημαντική επίδραση στη γνωστική ανάπτυξη έχει καταγραφεί και σε παιδιά 5 – 6 ετών 
που χρησιμοποιούσαν υπολογιστή, με τον εκπαιδευτικό να έχει το ρόλο του “διαμεσολαβητή”, 
ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά να συγκεντρωθούν στο έργο τους, ενθάρρυναν τα παιδιά να 
σκεφτούν και ρύθμιζαν τη συμπεριφορά των παιδιών (Nir-Gal & Klein, 2004). 
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Οι απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου, η ιδιαιτερότητα της εποχής, της ψηφιακής 
πληροφορίας και του διαδικτύου, αλλά και ο γρήγορος ρυθμός των αλλαγών και της 
απαξίωσης των γνώσεων, διευρύνουν την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης 
συστημάτων μάθησης ευέλικτων και σύγχρονων που θα στοχεύουν στην καλλιέργεια νέων 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα 
προβλήματα και να βρουν λύσεις αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και 
την αφαιρετική σκέψη (Αναστασιάδης & Κωτσίδης, 2015). 

 
ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

 
Οι υπηρεσίες web 2.0 αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς 

μαθητών, καθώς διαμορφώνουν νέα περιβάλλοντα εργασίας στο χώρο της εκπαίδευσης 
τροφοδοτώντας τον με νέες πρακτικές. Τα πλεονεκτήματα αυτών των εργαλείων εστιάζονται 
κυρίως στην εύκολη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα 
από τη γεωγραφική απόσταση που έχουν. Η χρήση τους, μετατρέπει τη διδασκαλία και τη 
μάθηση, από  παθητικές διαδικασίες σε ενεργητικές, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ελκυστικά περιβάλλοντα μάθησης. 

Η φιλοσοφία  των εργαλείων web 2.0 προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού 
παιδαγωγικών προγραμμάτων, με τα οποία δημιουργούνται σημαντικές μαθησιακές 
ευκαιρίες (Mindel & Verma, 2006). Σύμφωνα με την ΈΈνωση Πληροφορικών Ελλάδας, τα 
εργαλεία αυτά διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, προσελκύουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών και συμβάλουν στη βελτίωση της μάθησης ανάμεσα στους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μαθήματος. Με τον όρο 
«web 2.0» εννοούνται μια σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο, που 
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την 
ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών: οι χρήστες δεν επισκέπτονται μόνο ιστοσελίδες, αλλά 
σχολιάζουν, δημιουργούν τις δικές τους ιστοσελίδες και δημιουργούν νέο περιεχόμενο.  

Κατά τον Wenger (1998), η συμμετοχή των μαθητών σε Κοινότητες, τις Κοινότητες 
Πρακτικής όπως τις ονομάζει, αποτελεί βασικό παράγοντα μάθησης. Επιπλέον, η 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα ισχυρό μέσο υποστήριξης της 
διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Μικρόπουλος, 2006). Εξάλλου, ένα εκπαιδευτικό 
σενάριο με αξιοποίηση των ΤΠΕ, ευνοεί την ανάπτυξη ικανοτήτων (σύνολο γνώσεων και 
δεξιοτήτων) υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, όπως την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη 
διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, τη δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και 
καταστάσεων του πραγματικού κόσμου κ.λπ. (Κόμης, 2007). 

Τα Web 2.0 εργαλεία αξιοποιούνται παιδαγωγικά στη διδακτική πράξη, καθώς είναι μια 
σειρά εφαρμογών που επικεντρώνονται στον χρήστη και έχουν σκοπό να εξοικονομούν 
χρόνο και ενέργεια. Επιτρέπουν την ομαλή επικοινωνία και διευρύνουν τη γνώση σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Προσφέρουν στους μαθητές ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης για 
εκπαιδευτικά σενάρια και μπορούν να εξαλείψουν την αρνητική διαχείριση του διαδικτύου, 
να μειώσουν το ζήτημα της απομόνωσης των μαθητών και ταυτόχρονα να τους οδηγήσουν 
στην ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση, δίνοντάς τους το αίσθημα ότι εργάζονται σε ένα 
φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.  

 
Η ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 
Η μάθηση μέσω συνεργατικών εργαλείων προσφέρει αδιαμφισβήτητα μία εργονομία και 

ευελιξία για κίνητρο, δημιουργικότητα, αλλά και καινοτομία σε μικρές και μεγάλες ομάδες, 
καθώς βοηθά στη βελτίωση των προφορικών και γραπτών ικανοτήτων των παιδιών, ανάλογα 
με τις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις τους, αποτελώντας ένα οικονομικό, εύχρηστο 
και ελκυστικό περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης (Mchichi & Afdel, 2012). 

Σε έρευνα του Ibnou Zohr University με δείγμα 66 μαθητές φάνηκε ότι το 50% των 
μαθητών πιστεύει ότι το μάθημα γίνεται καλύτερο χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0 σε 
σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και ταυτόχρονα το 100% των μαθητών 
θεωρεί ότι η εκμάθηση της γλώσσας με τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι πιο  εύκολη 
(Mchichi & Afdel, 2012). 

Με βάση  μελέτη των Αναστασιάδη και Κωτσίδη (2013), η αξιοποίηση συνεργατικών 
εργαλείων web2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, καθώς 
επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση blogs και wikis μέσω των οποίων οι μαθητές χρησιμοποιούν 
τα εργαλεία ως μέσο συνεργασίας και επικοινωνίας. Κατά την ίδια έρευνα φάνηκε ότι μέσω 
των εφαρμογών web2.0 οι μαθητές καταφέρνουν να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης 
πληροφοριών και να καλλιεργούν το συνεργατικό γραπτό λόγο, όταν μετά την αναζήτηση 
των πληροφοριών προχωρούν στη συνεργατική γραφή μέσω των συγκεκριμένων εργαλείων. 
Τα ευρήματα της έρευνας συμφωνούν με αντίστοιχες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας 
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αφού το ποιοτικό χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων εργαλείων (δηλαδή ο εύκολος και 
άμεσος διαμοιρασμός περιεχομένου μεταξύ των χρηστών), βοηθά στην προώθηση του 
συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών  (Reinhold, 2006; Wopereis, Sloep & Poortman, 
2010). 

Σύμφωνα με τον Σάτμαρη τα συνεργατικά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης χωρίζονται 
σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: 
l Διαδικτυακά εργαλεία (chat tools, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστήματα λήψης 

αποφάσεων, εργαλεία τηλεδιάσκεψης,wikis). 
l Oλοκληρωμένες πλατφόρμες, που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εκπαίδευσης εξ 

αποστάσεως και  που ενσωματώνουν εργαλεία CSCL (CENTRA, το FirstClass, το BSCW, 
WebCt, moodle). 

l Groupware-CSCW (Lotus Notes, το TeamFocus και το Teamware, Synergeia). Εξειδικευμένα 
συστήματα συνεργατικής μάθησης (CSILE, Knowledge Forum, CoVis) κ.ά. 
Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, υπηρετούν τη φιλοσοφία του 

κοινωνικού εποικοδομητισμού πάνω στην οποία στηρίζεται η συνεργατική μάθηση, είναι 
διαδικτυακά εργαλεία διαθέσιμα δωρεάν και επίσης το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ο 
συνδυασμός τους υποστηρίζει την άποψη πως η μάθηση είναι προσωπική αλλά και κοινωνική 
υπόθεση. 

 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο 
Νηπιαγωγείο και ειδικότερα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει 
σημαντικά, τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και την ευαισθητοποίηση των μαθητών. 
ΌΌπως αναφέρουν οι Κόκκοτας & Πήλιουρας (2004), οι μαθητές δραστηριοποιούνται 
περισσότερο όταν το μάθημα υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ και εμπλέκονται πιο ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι ΤΠΕ προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε ποικίλες πηγές πληροφοριών και 
μεγαλώνουν το εύρος του υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό, με 
κείμενα, κινούμενες εικόνες, ήχους, βίντεο, εικονικές περιηγήσεις, ακόμη και πληροφορίες 
επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, η αξιοποίηση του διαδικτύου αποφέρει 
σημαντικά οφέλη για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς, προσαρμόζει διαφορετικά 
μαθησιακά στυλ, διευκολύνει τη μάθηση, αναπτύσσει την αυτοεκτίμηση και ενθαρρύνει τους 
μαθητές να αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια τη μάθηση (ΕΑΙΤΥ, 2008). 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, υπηρετεί τη 
φιλοσοφία του κοινωνικού εποικοδομητισμού πάνω στην οποία στηρίζεται η συνεργατική 
μάθηση και προσφέρει διαδικτυακά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα δωρεάν και το ένα 
συμπληρώνει το άλλο. Ο συνδυασμός τους υποστηρίζει την άποψη πως η μάθηση είναι 
προσωπική αλλά και κοινωνική υπόθεση. 

 
ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί τμήμα του eTwinning έργου «ΈΈνας δράκος με γυαλιά 
ψάχνει καθαρά νερά», το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

Στόχοι του έργου ήταν μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες οι μικροί μαθητές: 
l Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία ενός 

υγροτοπικού οικοσυστήματος. 
l Να γνωρίσουν τις ωφέλειες, τις αξίες, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των 

υδροβιότοπων, καθώς, επίσης και τη χλωρίδα και την πανίδα τους. 
l Να διαπιστώσουν την άμεση σχέση και την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με τον 

υδροβιότοπο. 
l Να συνεργαστούν και να διαπιστώσουν ότι η ομαδική εργασία είναι αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. 
l Να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να παίξουν και να χαρούν μέσα από την επαφή τους 

με τη φύση. 
l Να γνωρίσουν νέους φίλους με κοινά προβλήματα και ανησυχίες και να ανταλλάξουν 

μεταξύ τους πληροφορίες. 
Οι μαθητές χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από συνεργατικά εργαλεία αναζήτησαν και 

δημιούργησαν χάρτες για τους υδροβιοτόπους τους, μελέτησαν τη χλωρίδα και την πανίδα 
τους, έγραψαν παραμύθια, έπαιξαν διαδικτυακά παιχνίδια, ηχογράφησαν τραγούδια και 
ραδιοφωνικά μηνύματα για την προστασία των λιμνών, συνέταξαν εφημερίδα με 
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πληροφορίες για τις λίμνες των περιοχών τους, σχεδίασαν αφίσες και φυλλάδια, πήραν 
συνεντεύξεις από ειδικούς στο θέμα και δημοσίευσαν ως τελικό προϊόν την ιστοσελίδα του 
έργου, όπου παρουσιάστηκαν όλες οι δράσεις του έργου αναλυτικά.  

Επιλέχθηκαν διάφορα web.2 εργαλεία για τους στόχους των δραστηριοτήτων, τα οποία 
περιγράφονται παρακάτω: 
l Ιστοσελίδα (http://enasdrakos.weebly.com): Το τελικό αποτέλεσμα του έργου αποτέλεσε η 

ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο 
χρησιμοποιώντας το Weebly. ΌΌλες οι επιμέρους δράσεις του έργου, τα αποτελέσματα, 
αλλά και οι διαδικασίες συμπεριλήφθηκαν στο συγκεκριμένο ιστότοπο.   

l E-books: Οι συνεργάτες δημιούργησαν διαδικτυακά βιβλία με τη βοήθεια κατάλληλων 
συνεργατικών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το StoryJumper έγραψαν 
και εικονογράφησαν ένα συνεργατικό παραμύθι για τους εχθρούς της λίμνης, καθώς, κι 
ένα λεξικό με τα βασικά είδη της χλωρίδας, της πανίδας και του περιβάλλοντος των 
υδροβιότοπων. Στο Issuu δημιούργησαν ένα συνεργατικό λεύκωμα για όλους τους 
υδροβιότοπους του έργου, ενώ με τη βοήθεια του Canva δημιούργησαν την ηλεκτρονική 
εφημερίδα «Τα Δρακονέα». 

l Δημιουργία και ανέβασμα βίντεο: ΌΌλα τα συνεργαζόμενα σχολεία ανέλαβαν να 
δημιουργήσουν με τα εργαλεία Movie Maker, Windows Media Video, Kizoa και Animoto, 
βίντεο παρουσίασης του υδροβιότοπου που μελέτησαν και να τα ανεβάσουν στο κανάλι 
του έργου στο YouTube. Επίσης, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Υγρότοπων στις 2 Φεβρουαρίου, καθώς, και την επίκαιρη δυσάρεστη είδηση ρύπανσης 
της λίμνης Κάρλας, όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία με τους μαθητές τους ανέλαβαν 
δράση και δημιούργησαν βίντεο διαμαρτυρίας που ανέβασαν στο twinspace του έργου. 
Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα συνεργατικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον 
τοπικό ηλεκτρονικό τύπο συνοδευόμενο από σχετικό δελτίο τύπου με σκοπό να 
ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία, του κάθε εμπλεκόμενου σχολείου. 

l Πίνακες ανακοινώσεων: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, χρησιμοποιήθηκαν πολλοί και 
ποικίλοι πίνακες ανακοινώσεων με διάφορα συνεργατικά εργαλεία, προκειμένου να 
κοινοποιηθεί στους εταίρους η εργασία του κάθε σχολείου σχετικά με τη μελέτη του 
γειτονικού του υδροβιότοπου. Συγκεκριμένα, με το Padlet δημιουργήθηκε ένας πίνακας 
όπου ανακοινώθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών κάθε σχολείου στο αρχικό 
ερωτηματολόγιο που έγινε ώστε να διαπιστωθούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών 
σχετικά με τις λίμνες. Με το Note.ly έγινε ένας πίνακας όπου δημοσιεύθηκαν διάφορα 
είδη χαρτών (πολιτικός, γεωμορφολογικός, κ.ά.), οι οποίοι μελετήθηκαν ανά σχολείο πριν 
δημιουργήσει το κάθε σχολείο το δικό του χάρτη του δικού του υδροβιότοπου. Επίσης, 
δημιουργήθηκε ένας διαδικτυακός καμβάς στο Linoit, όπου ανέβηκαν όλα τα βίντεο 
παρουσίασης των υδροβιότοπων του κάθε σχολείου, αφενός, για να βρίσκονται όλα μαζί 
συγκεντρωμένα και αφετέρου, για να δοθεί η δυνατότητα σχολιασμού και 
ανατροφοδότησης στους μαθητές όλων των συνεργαζόμενων σχολείων. 

l Δημιουργία παιχνιδιών: Τα σχολεία συνεργάτες του έργου έπαιξαν από κοινού online 
παιχνίδια γνώσεων, αντιστοίχισης, μνήμης και έλυσαν σταυρόλεξα, τα οποία 
δημιουργήθηκαν στο Learningapps, έφτιαξαν παζλ που δημιουργήθηκαν στο Jigsawplanet, 
ενώ, δεν έλειψαν και τα παιχνίδια προγραμματισμού με χρήση των επιδαπέδιων ρομπότ 
Beebot και των Lego Wedo 2.0. 

l Αφίσες - Φυλλάδια: ΌΌλα τα βίντεο παρουσίασης των υδροβιότοπων του έργου 
μεταφορτώθηκαν σε μία διαδραστική αφίσα στο Thinglink. Η συγκεκριμένη διαδραστική 
αφίσα, έχοντας τη μορφή χάρτη, συνέβαλε στη χωρική τοποθέτηση των υδροβιότοπων 
ανά την Ελλάδα, αλλά και των γειτονικών συνεργαζόμενων χωρών της Βουλγαρίας και 
της Κύπρου. Στο PosterMyWall, εξάλλου, δημιουργήθηκε ένας συνεργατικός χάρτης - 
αφίσα με τους χάρτες των υδροβιότοπων του κάθε σχολείου, ενώ, στο πλαίσιο της 
καμπάνιας για την προστασία των Υγρότοπων, δημιουργήθηκε συνεργατική αφίσα στο 
Genially με τα συνθήματα όλων των σχολείων. 

l Συνεργατική γραφή: ΌΌλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν για να ετοιμάσουν ένα γράμμα στο 
Meetingwords προς τον δράκο - μασκότ του έργου,  στέλνοντάς του πληροφορίες σχετικά 
με τον υδροβιότοπο της περιοχής του κάθε σχολείου, καθώς, και οδηγίες εντοπισμού 
προκειμένου να τον επισκεφθεί. Επίσης, στο TodaysMeet οι εταίροι συνεργάστηκαν για να 
δημιουργήσουν ένα κοινό ερωτηματολόγιο συνέντευξης με πρωτότυπες και 
ενδιαφέρουσες ερωτήσεις προς τους εκπροσώπους των ΚΠΕ της κάθε περιοχής, οι οποίοι 
θα επισκέπτονταν τα διάφορα σχολεία. 

l Ερωτηματολόγια – ΈΈρευνες: Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν ατομικό ερωτηματολόγιο ανίχνευσης των αρχικών γνώσεών τους σχετικά 
με τις λίμνες στο Google forms, κατά την έναρξη του έργου, και το επανέλαβαν λίγο πριν 
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τη λήξη του, ώστε να γίνει η αξιολόγηση των μετέπειτα γνώσεών τους για τις λίμνες, αλλά 
και του έργου. Το ίδιο έγινε και με τους εκπαιδευτικούς - συνεργάτες οι οποίοι κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, στην αρχή και στο τέλος του έργου, τα οποία 
δημιουργήθηκαν στο Surveymonkey σχετικά με τις προσδοκίες και τα αποτελέσματα από 
την εμπειρία της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο έργο. 

l Επικοινωνία - Συνεργασία σχολείων: Η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
πραγματοποιήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του έργου στο Twinspace, στο 
ημερολόγιο του έργου, στο Forum του έργου, σε μια σειρά από συνεργατικά έγγραφα στο 
Google drive, σε κλειστή ομάδα στο Facebook, σε ομάδα στο Messenger, σε πίνακες Padlet 
με την κατάθεση των προσωπικών ιδεών και προτάσεων για δραστηριότητες ή 
κατασκευές και σε τηλεδιασκέψεις στο Live του twinspace του έργου και μέσω Skype. 
Αντίστοιχα, με τις τηλεδιασκέψεις στο Live του twinspace του έργου έγιναν διαδικασίες 
διασχολικής ψηφοφορίας στο Easypolls, καθώς και κληρώσεις στο Random name picker 
των classtools. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η εμπειρία στο e-Twinning έργο που συμμετείχαμε έχει καταγράψει μόνο θετικά σημεία. 
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. Μέσα από τη χρήση των συνεργατικών 
εργαλείων διευκολύνθηκε η συνεργασία και η επικοινωνία από απόσταση και οι μαθητές μας 
δημιούργησαν φιλικές σχέσεις με παιδιά από μακρινά σχολεία, ανεξάρτητα από τα 
γεωγραφικά όρια που τους χώριζαν.  

Επίσης, τα συνεργατικά εργαλεία μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε ένα πολύ χρήσιμο 
αποθετήριο γνώσης και έρευνας για τους υδροβιότοπους των συνεργαζόμενων σχολείων. 
Παρείχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε με ευχάριστο και ποικίλο τρόπο στοιχεία 
δράσεων και δραστηριοτήτων. Καταφέραμε να μοιραστούμε τις ιδέες μας και να γίνει 
διάχυση του έργου και των δράσεών μας και στους συνεργάτες του έργου, αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία, γονείς, φορείς κ.ά. 

Με απλό και εύχρηστο τρόπο εκμηδενίσαμε τις αποστάσεις και δημιουργήσαμε φιλίες. 
Διαπιστώσαμε ότι είχαμε κοινά σημεία και κοινά ενδιαφέροντα. ΌΌλοι μαζί ενώσαμε τις 
δυνάμεις μας και με τη βοήθεια των συνεργατικών εργαλείων που χρησιμοποιήσαμε, 
εντοπίσαμε περιβαλλοντικά ζητήματα και τα προβάλαμε στην κοινωνία. Με συντονισμένες 
δράσεις ευαισθητοποιήσαμε τις τοπικές κοινωνίες και συσπειρωθήκαμε για να πετύχουμε τον 
κοινό μας στόχο. 

Η ενεργοποίηση και η διατήρηση του ενδιαφέροντος είναι ζητούμενα στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν αρωγοί και κομβικά 
σημεία στην όλη αυτή προσπάθεια. Μας δόθηκε η δυνατότητα να καλλιεργήσουμε τις 
δεξιότητές μας και να γνωρίσουμε νέα και καινοτόμα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης. 
Τα συνεργατικά εργαλεία γεφύρωσαν την τεχνολογία με το  πηγαίο ενδιαφέρον των 
συνεργατών για το περιβάλλον. Η συμβολή τους ήταν αναμφίβολα καθοριστική .  

Με τη βοήθεια των συνεργατικών εργαλείων δουλέψαμε σε ένα λειτουργικό και φιλικό 
διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο δεν προϋποθέτει γνώσεις εξειδικευμένες, ούτε ιδιαίτερο 
εξοπλισμό. Ο χρήστης ήταν ταυτόχρονα δημιουργός, αλλά και αποδέκτης της γνώσης.  

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.  

Εξάλλου οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και οι θεωρίες της παιδαγωγικής 
επιστήμης, δίνουν πια ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργητική, συνεργατική μάθηση, κάτι που 
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τη φύση των εργαλείων web 2.0. 

Τέλος, είναι γνωστό ότι οι μαθητές μας έστω και του Νηπιαγωγείου, στην 
καθημερινότητά τους έχουν απόλυτη εξοικείωση με τα κοινωνικά δίκτυα, τα παιχνίδια και τις 
διαδικτυακές αναζητήσεις. Βρίσκονται πια σε πλήρη ετοιμότητα να υιοθετήσουν τα 
συνεργατικά εργαλεία και να προχωρήσουν πέρα από την παραδοσιακή μάθηση στη 
συνεργατική, την αυτοκατευθυνόμενη και τη διά βίου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την υλοποίηση του έργου eΤwinning κατά την διάρκεια του 
σχολικού έτους 2017-18 με τίτλο «TransMission for the GlobalGoals». Το έργο υλοποιήθηκε 
μέσα από την συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών από 8 Ευρωπαϊκά σχολεία και η 
διάρκειά του ήταν 9 μήνες. Η συγκεκριμένη δομή του έργου υλοποιείται εδώ και τέσσερα 
σχολικά έτη από την βασική ομάδα σχολείων, με προσθήκες, βελτιώσεις και εμπλουτισμό 
δραστηριοτήτων μετά από την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση που λαμβάνει χώρα στο 
τέλος κάθε έτους, και έχει λάβει Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας και άλλες διακρίσεις. 
Αντικείμενο του έργου ήταν η διάδοση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει 
τα Ηνωμένα ΈΈθνη, και η προτροπή των μαθητών για προβληματισμό, ευαισθητοποίηση και 
ανάληψη δράσεων από μέρους τους σε τοπικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μαθητές 
έδρασαν σε μικτές-διεθνείς ομάδες, μελέτησαν τους 17 στόχους, ανέπτυξαν ποιοτικό 
περιεχόμενο συνεργατικά, και απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες μέσα από την 
συνεργασίαμέσω εργαλείων ΤΠΕ. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:ομαδοσυνεργατική μάθηση, διαθεματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Ευρωπαϊκή δράση eTwinning από το 2005 που ξεκίνησε ως τμήμα του προγράμματος 
eLearning της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, έως και σήμερα, ως μία δράση του 
Ευρωπαϊκούπρογράμματος Erasmus+, αποτελεί ένα βασικό όχημα στην σύγχρονη 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η ολοένα και μεγαλύτερη διάδοσή της δράσης στα Ευρωπαϊκά 
σχολεία, ενισχύει την διερευνητική-συνεργατική μάθηση χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ και 
εφαρμογές Web 2.0 σέ ένα οργανωμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων που διαμορφώνονται από 
τους ίδιους τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς. 

Το παρόν έργο, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18, αποτελεί ένα 
παράδειγμα καλής πρακτικής, το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία τέσσερα σχολικά έτη μέσα 
από ένα πυρήνα συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων στον οποίον προστίθενται νέα σχολεία 
στην έναρξη κάθε διδακτικού έτους. 

Ο μετασχηματισμός των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, η ολοένα και 
μεγαλύτερη εξάρτηση από τις νέες τεχνολογίες και η εμπλοκή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, ειδικά μετά την έλευση του 21ου αιώνα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. 
Ιστορικά θα λέγαμε ότι, όσον αφορά τα  πρωτοπόρα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου, 
διαπιστώνεται μια σταδιακήαλλαγή των εκπαιδευτικών τάσεων από την «μάθηση από τους 
υπολογιστές» της δεκαετίας του 70, στην «μάθηση για τους υπολογιστές» της δεκαετίας του 
80, καταλήγοντας στην «μάθηση μέσω των υπολογιστών» του παρόντος (Karppinen, 2005). 
Ασφαλώς χρονικά οι δύο πρώτες περίοδοι μετατίθενται χρονικά για εκπαιδευτικά συστήματα 
όπως αυτό της χώρας μας, παρόλα αυτά με την έλευση του διαδικτύου και την ραγδαία 
εξάπλωσή και διείσδυση σε όλες τις εκφάνσεις του σύγχρονου πολιτισμού, η «μάθηση μέσω 
των υπολογιστών» αποτελεί πλέον κοινό χαρακτηριστικό τού σύγχρονου κόσμου, σε μικρό η 
μεγάλο βαθμό.  

Στην εποχή μας, η σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση έχει πλέον προχωρήσει από την 
«στεγνή» χρήση του υπολογιστήως εποπτικό μέσο στα διάφορα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών της κάθε τάξης, στην χρήση των ΤΠΕ ως ένα εργαλείο διδασκαλίας, γνώσης, 
έρευνας και μάθησης (Κόμης, 2004). Η ενσωμάτωση σε μικρό ή μεγάλο βαθμό των ΤΠΕ σε 
όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, αποτελεί μονόδρομο δεδομένου 
ότι παρέχει νέα εργαλεία ενίσχυσης της μάθησης, πέρα από το απλό βιβλίο. Παράλληλα οι 
γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου του ατόμου  ενισχύονται μέσα από δράσεις 
συνεργατική μάθησης στις οποίες τα εργαλεία ΤΠΕ ανοίγουν νέους ορίζοντες.  

Η δράση eTwinningτης ΕυρωπαϊκήΈΈνωσης από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 επιχειρεί 
να συνδέσει εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρώπης, παρέχοντας τα τεχνολογικά 
μέσα για την ανάπτυξη συνεργατικών έργων εξ αποστάσεων προκαλώντας τον μαθητή 
οποιασδήποτε βαθμίδας να δημιουργήσει και να μάθει ταυτόχρονα, δρώντας ως μέλος μίας 
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ομάδας πέρα από τα στενά όρια του σχολείου. Το eTwinningπαρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας 
σχολικών τάξεων, μέσω μίας ασφαλούς πλατφόρμας συνεργασίας και επικοινωνίας. Η 
συνεργασία εμπλουτίζεται μελογισμικά αλλά και διάφορες τρίτες διαδικτυακές υπηρεσίες 
ανάπτυξης περιεχομένου, γνωστές ως «εργαλεία WEB2.0». Η εισαγωγή εργαλείων Web 2.0 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύει την συνεργατική μάθηση, μέσω της ενεργής 
συμμετοχής, της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης και της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μελών της ομάδας εργασίας (Welikala, 2012). 

ΌΌπως αναφέρεται σε πρόσφατη έρευνα (Kearney & Gras-Velázquez, 2017),οι ίδιοι οι 
συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί σε έργα eTwinningτην τελευταία δεκαετία, επιβεβαιώνουν την 
θετική επίδραση της δράσης στη διαθεματική διδασκαλία μέσω συνθετικών εργασιών, τον 
εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών μέσω της χρήσης νέων εργαλείων ΤΠΕ, αλλά και 
την επαγγελματική ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών. 
 

TAYTOTHTA ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΌΌπως υποδηλώνεται και στον τίτλο του έργου («TransMission for the GlobalGoals»), 

αντικείμενο του έργου ήταν η ενημέρωση των μαθητών για την απόφαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τους 17 στόχους  για την βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως.  

Το Σεπτέμβριο του 2015,  η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη 
έλαβε μία ιστορική απόφαση. Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων (Eικόνα 1), γνωστοί ως  
«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Σ.Β.Α.), οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες 
προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα 
παγκόσμια προβλήματα.Οι στόχοι αυτοί σκοπό έχουν να κάνουν ένα κόσμο καλύτερο μέχρι 
το 2030 (UNRIC Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ, 2018). 

Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τους στόχους αυτούς, να εκτιμήσουν την 
κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο και να αναστοχαστούν όσον αφορά τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν είτε ως μαθητές είτε ως ενεργοί πολίτες. 

 
 

 
Εικόνα 1: Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (πηγή: Ηνωμένα ΈΈθνη) 

 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 
Το αντικείμενο ενασχόλησης του έργου, και οι αυξημένες απαιτήσεις που τέθηκαν για 

την υλοποίηση του, στόχο έχουν να παράγουν ποικίλα παιδαγωγικά οφέλη. ΈΈτσι οι μαθητές: 
• εξοικειώνονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργάζονται 

προκειμένου να λάβουν δράση 
• αναπτύσσουνδεξιότητες επικοινωνίας σε ξένη γλώσσα (Αγγλική) 
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• προάγουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργατική γραφή, δεξιότητες κριτικής σκέψης 
κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση σχετικών πληροφοριών σε επιλεγμένο 
θέμα 

• ενισχύουν την περιέργεια όσον αφορά την προσέγγιση 
υλοποίησηςραδιοφωνικώνπρογραμμάτων,προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις μίας τέτοιας παραγωγής υλικού και γνωρίζουν λεπτομέρειες και 
απαιτήσεις της συγγραφής σεναρίουανάλογα με τους διαφορετικούς τύπους 
ραδιοφωνικών εκπομπών (συνεντεύξεις, συνομιλίες, συζητήσεις, εκθέσεις, δράμα, 
διηγήματα, ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, κριτικές ...).  

• αποκτούν νέα ερεθίσματα όσον αφορά την χρήση εργαλείων και λογισμικών ΤΠΕ 
προκειμένου να υλοποιήσουν αποτελεσματικά εργασίες όπως η σύνταξη 
περιοδικού, η  επεξεργασίας ήχου, η χρήση συνεργατικών εργαλείων ιστού (web 
2.0) για προγράμματα δημοσίευσης, επεξεργασίας, σχολιασμού και βαθμολόγησης.  

• επικοινωνούν συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συμμαθητές και τους 
συνεργάτες στο εξωτερικό,αποκτούν συνεργατικές δεξιότητες μάθησης και 
αναπτύσσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Αρχικό στάδιο σε όλα τα συνεργατικά projectείναι η γνωριμία των μελών των ομάδων 
εργασίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε όσο το μεγαλύτερο βαθμό η συνεκτικότητα των 
ομάδων. Η εξ αποστάσεως συνεργασία με άγνωστα άτομα, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες απαιτεί 
ακόμα περισσότερο μια διαδικασίαεξοικείωσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 
ποικίλες δράσεις μέσω της πλατφόρμας του Twinspace: 

• Οι μαθητές δημιούργησαν προφίλ στο Twinspace όπου περιέγραψαν σύντομα τα 
ενδιαφέροντά τους, Η χρήση φωτογραφιών έγινε μόνο από όσους μαθητές είχαν 
παραδώσει έντυπο γονικής συναίνεσης 

• Οι μαθητές  από κάθε σχολείο παρουσίασαν σε ένα διαδικτυακό 
διαδραστικόπίνακα (padlet) την ομάδα τους, ενώ παράλληλα δέχθηκαν και 
απάντησαν σε σχόλια ή ερωτήσεις των άλλων μαθητών 

• Δημιουργήθηκε ειδικό φόρουμ ανταλλαγής μνημάτων καλωσορίσματος εντός του 
Twinspace 

• Μαθητές σχεδίασαν πιθανά λογότυπα του έργου και ακολούθησε ψηφοφορία για 
την επιλογή του καλύτερου. 

Η θεματική του έργου απαίτησε οι μαθητές, δρώντας ωςερευνητές-δημοσιογράφοι να 
διερευνήσουν το σκεπτικό ανάπτυξης αλλά και το περιεχόμενο των δεκαεπτά βιώσιμων 
στόχων που τέθηκαν από τα Ηνωμένα ΈΈθνη προκειμένου να αποκτήσουν άποψη επί των 
θεμάτων τα οποία πραγματεύονται.  

Εργαζόμενοι σε εθνικές ομάδες κατ’ αρχήν οι μαθητές εντοπίζουν θέματα και 
καταστάσεις σε τοπικό επίπεδο, τα οποία σχετίζονται με κάποιους από του στόχους αυτούς, 
και κατόπιν αφού συσταθούν μικτές διεθνείς ομάδες έρευνας, με κοινά ενδιαφέροντα, 
συνεργάζονται μεταξύ τους και προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
εντοπίστηκαν.Για την σύσταση των ομάδων απαιτήθηκε η αλληλεπίδραση των μαθητών μέσω 
ενός φόρουμ συζητήσεων. 

Οι μικτές διεθνείς ομάδες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους, τους 
προβληματισμούς τους καθώς και οτιδήποτε περιεχόμενο επιθυμούν (συνεντεύξεις, ιστορίες, 
απόψεις κλπ) με δύο τρόπους. Και τις δύο δράσεις είχαν τεθεί προθεσμίες οι οποίες 
τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές αυστηρά, εκτός λίγων εξαιρέσεων. 

Σε πρώτη φάση μέσω του γραπτού λόγου, οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν 
άρθρα σχετικά με την περιγραφή του βιώσιμουστόχου τον οποίον επέλεξαν και να 
προτείνουν πιθανές λύσεις στα ανάλογα προβλήματα, σε ένα διαδικτυακό περιοδικό 
(madmagz.com). Το περιοδικό αυτό συστάθηκε από τις ομάδες των μαθητών οι οποίοι 
δημιούργησαν εξώφυλλα καιψήφισαν το καλύτερο, συνέταξαν άρθρα επιλέγοντας και 
εικόνες/φωτο οι οποίες ήταν ελεύθερες δικαιωμάτων (copyrightfree) και κατόπιν έγινε 
συντακτικός έλεγχος και εντοπισμός περιπτώσεων λογοκλοπής ή έλλειψης βιβλιογραφικών 
αναφορών ή πηγών, προκειμένου να τελειοποιήσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η 
συνεργασία σε όλες τα στάδια έγινε μέσω της πλατφόρμας Twinspaceκαι των εκάστοτε 
συνεργατικών εργαλείων. 

Η δεύτερη και τελευταία φάση ήταν η δημιουργία ενός διαδικτυακού ραδιοφωνικού 
σταθμού, στο οποίον οι μαθητές παρουσίασαν γνώμες, απόψεις, συνεντεύξεις που 
αφορούσαν το συγκεκριμένο βιώσιμο στόχο σε τοπικό επίπεδο. Τα μέλη των μεικτών ομάδων 
από κάθε σχολείο, επέλεξαν θέμα, έγραψαν το σενάριο και ηχογράφησαν το ηχητικό κομμάτι 
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προσθέτοντας ηχητικά εφέ και περιβάλλοντες ήχους ή μουσικές (ελεύθερες δικαιωμάτων). 
Κατόπιν έκαναν επεξεργασία της ηχογράφησης και κάποιοι μαθητές ανέλαβαν τη ένωση των 
ηχητικών από κάθε χώρα. 

Βασικό χαρακτηριστικό του έργου ήταν η ενσωμάτωση στο αναλυτικό πρόγραμμα του 
σχολείου. Για την περίπτωση του ελληνικού σχολείου, η εργασία έγινε καθ’ όλη την διάρκεια 
του έτους, στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας, αλλά και της εισαγωγής 
στην επιστήμη των υπολογιστών. Οι μαθητές χρειάστηκαν την βοήθεια από εκπαιδευτικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων (θεωρητικών αλλά και θετικών) προκειμένου να κατανοήσουν πτυχές 
των βιώσιμων στόχων. 

 
 
 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η βασική πλατφόρμα υλοποίησης του έργου ήταν το Twinspace. Η πλατφόρμα προσφέρει 

ένα ασφαλές συνεργατικόπεριβάλλον για μαθητές, το οποίο είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο 
από τους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων. Για την καλή οργάνωση του έργου 
στην πλατφόρμα 

• Δημιουργήθηκαν ειδικές σελίδες με σαφείς οδηγίες ανά δραστηριότητα προς τους 
μαθητές 

• Στις σελίδες όπου απαιτείτο ενσωματώθηκαν (embed) διάφορα εργαλεία web 2.0 
για τις ανάγκες του έργου έτσι ώστε όσο το δυνατόν να υπάρχει μια ενιαία 
εμφάνιση του χώρου εργασίας των μαθητών  

• Δημιουργήθηκε δομημένο μενού πλοήγησης με ξεκάθαρη αρίθμηση των 
δραστηριοτήτων 

• Δημιουργήθηκαν θεματολογικάφόρουμ για επικοινωνία των μαθητών 
• Δημιουργήθηκε ιστολόγιο στην αρχική σελίδα προκειμένου να αναρτώνται 

σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια του έργου για 
κινητοποίηση/ενεργοποίηση των μαθητών 

• Δόθηκαν ιδιαίτερες οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
καθώς και για τους τρόπους άντληση από το διαδίκτυο περιεχομένου ελεύθερο 
για χρήση, όπως επίσης και για την καταγραφή των πηγών πληροφορίας 

 
Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών για το συντονισμό του έργου έγινε εξ ολοκλήρου μέσα 

από το TeacherBulletin του Twinspaceέτσι ώστε να είναι εύκολή η ανάγνωση και παλαιοτέρων 
μηνυμάτων. Υπήρξε καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών των σχολείων, 
για καλύτερα αποτελέσματα. Σε τακτική βάση η πλατφόρμα ελέγχονταν για πιθανό 
ανάρμοστο περιεχόμενο.  

Για τους σκοπούς αξιολόγησης του έργου οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί 
κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια.  

Για τις ανάγκες διάδοσης του έργου, έγιναν αναφορές στους σχολικούς δικτυακούς 
τόπους, ενημερώθηκαν οι μαθητές των σχολικών μονάδων καθώς και έγινε παρουσίαση του 
έργου σε συνάντησης εκπαιδευτικών με θέμα τις συνεργασίες eTwinning. Τα αποτελέσματα 
του έργου διαδόθηκαν και μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά όπως φαίνονται στο παρακάτω 
πίνακα 

 
 
Ψηφιακό εργαλείο/λογισμικό Περιγραφή 

Tricider.com Ψηφοφορία, επιλογή καλύτερου περιεχομένου 
Padlet.com Τοίχος αναρτήσεων περιεχομένου 
Google docs Συνεργατική ανάπτυξη κειμένου/ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης 
LogoFactory.com Δημιουργία λογότυπου 
Madmagz.com Διαδικτυακό περιοδικό 
Menti.com Καταιγισμός ιδεών 
Speaker.com Ανάρτηση podcasts 
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Audacity Επεξεργασία ήχου 

Πίνακας 2: Λογισμικά και εργαλεία webπου χρησιμοποιήθηκαν στο έργο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στο τέλος της εννεάμηνης αυτής συνεργασίαςοι μαθητές παρέδωσαν: 

• Ένα ηλεκτρονικό διαδικτυακό περιοδικό 128 σελίδων, προσβάσιµο δηµοσίως 
(Eικόνα2). 

• Ένα «ραδιοφωνικό σταθµό»- αποθετήριο 13 ηχητικών εκποµπών(podcasts) 
συνολικής διάρκειας 3 ωρών και 28 λεπτών (Eικόνα3) 

 
 

 
Εικόνα 2: Αποσπάσματα του διαδικτυακού περιοδικού 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

79 
 

 
Εικόνα 3: Το διαδικτυακό αποθετήριο του ραδιοφωνικού σταθμού 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το αποτέλεσμα του έργου κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό με βάση τον αντίκτυπο που 

είχε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και το παραγόμενο αποτέλεσμα. Το ηλεκτρονικό 
περιοδικό και τα ηχητικά του ραδιοφωνικού σταθμού παρά τις, αυξημένης δυσκολίας, 
προδιαγραφές (έμφαση στο αυθεντικά παραγόμενο κείμενο, αναφορές πηγών-βιβλιογραφίας, 
χρήση περιεχομένου ελευθέρων δικαιωμάτων, ενιαίο πρότυπο δημοσίευσης, έλεγχος 
σύνταξης από ομάδες μαθητών, όριο στην διάρκεια των ηχητικών, δημιουργία σεναρίου 
αφήγησης επεξεργασίας ηχητικού και προσθήκης μουσικής υποβάθρου από τους ίδιους τους 
μαθητές) κρίνονται σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά, δεδομένης της ανομοιομορφίας του 
βαθμού εξοικείωση των εμπλεκομένων μαθητών.  
Τα κέρδη που αποκόμισαν οι μαθητές μετά το τέλος του έργου εντοπίζονται όχι μόνο σε 

ότι αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους βιώσιμής 
ανάπτυξης, αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων στην χρήση ξένων γλωσσών, την 
συνεργασία και βέβαια στην χρήση λογισμικών και δικτυακών υπηρεσιών γενικής χρήσης 
αλλά και εξιδεικευμένου λογισμικού. 
Το έργο έχει ήδη αποσπάσει Εθνική Ετικέτα ποιότητας από πολλές χώρες εταίρους, ενώ οι 

υπόλοιπές είναι ακόμα σε εξέλιξη η διαδικασία κρίσης από τις ΕΥΥ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
Η βασική ιδέα του έργου eTwinningυλοποιείται εδώ και πέντε σχολικά έτη με συνεχή 

βελτίωση του περιεχομένου και της μεθοδολογίας, όπως επίσης και της θεματολογίας. 
Αποτέλεσμα είναι το έργο να λαμβάνει κάθε χρόνο εθνικές και Ευρωπαϊκές ετικέτες 
ποιότητας, με αποκορύφωμα το 2οΕυρωπαϊκό βραβείο eTwinning, το 2016. 

Και στο φετινό έργο η αλληλεπίδραση των μαθητών κρίνεται ικανοποιητική σε μεγάλο 
βαθμό, επιδέχεται παρόλα αυτά βελτιώσεις που επαυξάνουν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω τηλεδιασκέψεων οι οποίες προσφέρονται 
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μέσα από τη πλατφόρμα Twinspaceοι οποίες μπορούν να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ 
των μελών των ομάδων και ταυτόχρονα να επιλύσουν άμεσα πιθανά προβλήματα στην 
πορεία του έργου. Οι τηλεδιασκέψειςμπορούν να γίνονται σε τακτική βάση προκειμένου να 
υπάρχει έντονη η αίσθηση της συνεργασίας. 

Αλλαγή στη δομή των  παραδοτέων μπορεί να γίνει επίσης,με προσθήκη δραστηριότητας 
παραγωγής περιεχομένου σε βίντεο, με διασφάλιση πάντα του ιδιωτικού απορρήτου των 
μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ευρήματα μελετών έχουν αναδείξει το θετικό αντίκτυπο του eTwinning στις πρακτικές 

διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, όταν εμπλέκονται στις συνεργατικές δράσεις 
της κοινότητας. Στις θετικές επιρροές συμπεριλαμβάνονται η διεπιστημονική και διαθεματική 
προσέγγιση των σχεδίων εργασίας, ο μαθητοκεντρικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης, η 
προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και οι ευκαιρίες 
πρόσβασης σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, που τους παρέχει το eTwinning, 
για να μάθουν και να υιοθετήσουν νέα διδακτικά εργαλεία και μεθόδους. Επίσης θετική 
παρουσιάζεται να είναι η επίδραση του προγράμματος καιστους μαθητές οι οποίοι 
εμφανίζονται να αυξάνουν το μαθησιακό τους ενδιαφέρον, να αναπτύσσουν δεξιότητες για 
την προσωπική τους ολοκλήρωση, την ανάπτυξη του ενεργού πολίτη και την εμπλοκή τους 
στην κοινωνία της γνώσης.Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών στις δράσεις του eTwinning είχε καταλυτική επιρροή στη διδακτική τους 
παρουσία επιφέροντας αλλαγές στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που 
διευκόλυναν την μαθησιακή διαδικασία, καθώς και στις συνεργατικές τους ικανότητες 
μεταφέροντας τη θετική επενέργεια τους και σε σχολικό επίπεδο.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:eTwinning, Επαγγελματική Ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη, τεχνική 
ανάπτυξη, παιδαγωγική ανάπτυξη. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το eTwinning, η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, προωθεί τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών και των σχολείων μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης για το Πρόγραμμα της Δια 
βίου Μάθησης (Vuorikarietal., 2011). Η κοινότητα  παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της 
Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να 
αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και παράλληλα να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους 
στις ΤΠΕ. Το eTwinning αφορά τόσο στη συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων, όσο και 
στην επαγγελματική δικτύωση των εκπαιδευτικών της Ευρώπης. Το European Schoolnet (EUN) 
δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει την καινοτομία στη διδασκαλία και την μάθηση που 
υποστηρίζεται από τη χρήση των ΤΠΕ με κύριους ενδιαφερόμενους φορείς τα Υπουργεία 
Παιδείας, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους ερευνητές. Η δράση eTwinning παρέχει 
υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες ώστε να είναι εύκολο στα σχολεία και τους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα συνεργατικά έργα σε 
οποιοδήποτε θέμα (Velea, 2016, Scimeca et al., 2009). Προσφέρει επίσης παιδαγωγική 
υποστήριξη, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών 
(Scimecaetal., 2009). 

Η διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών αποτελούν μείζονες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή ΈΈνωση και τα κράτη 
μέλη της (Council of the European Union, 2009). 

Ως επαγγελματική ανάπτυξη ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων που εξελίσσουν 
τις ατομικές ικανότητες, τη γνώση, τηντεχνογνωσία και άλλα χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού (Vuorikarietal., 2011, Vuorikari, 2010). Ο ορισμός αυτός αναγνωρίζει ότι η 
ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, εκτεινόμενη από την τυπική 
ως την άτυπη. Μπορεί να παρέχεται μέσω εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης με μαθήματα, 
εργαστήρια ή τυπικά προγράμματα πιστοποίησης αλλά και μέσω συνεργασίας μεταξύ 
σχολείων ή εκπαιδευτικών από διάφορα σχολεία ή μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται 
στο ίδιο σχολείο (Vuorikari, 2010). Στα πλαίσια της τυπικής επαγγελματικής ανάπτυξης οι 
ανάγκες και οι στόχοι ενός εθνικού ή τοπικού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης 
αλληλεπιδρούν στενά με το eTwinning. Η άτυπη επαγγελματική ανάπτυξη εννοιολογικά 
σημαίνει την εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε ένα πρόγραμμα eTwinning το οποίο όταν 
υποστηρίζει αυτούς τους στόχους και αναγνωρίζεται επίσημα για την προαγωγή του ή ως 
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επαγγελματικό πλεονέκτημα, μπορεί να οδηγήσει στην τυπική επαγγελματική ανάπτυξη 
(Vuorikarietal., 2011).  

Η ανάπτυξη συνεργατικών έργων στη δράση eTwinning δημιουργεί ένα 
πλαίσιο για επικοινωνία και δικτύωση (Velea, 2016). Η κοινωνική έννοια της 
“Κοινότητας” στηρίζει την online συνεργασία και μάθηση μεταξύ συνεργατών (Ala-
Mutka, 2010). Η “Κοινότητα” προϋποθέτει την κοινωνική αλληλεξάρτηση, τη 
δημιουργία σχέσεων και έντονων συναισθηματικών δεσμών που αναπτύσσονται με 
την πάροδο του χρόνου (Barabetal., 2003) και επίσης τη διαμοιρασμένη εμπειρία και 
γνώση που οικοδομείται με σαφή εστίαση στην πρακτική και τη συνεργασία (Holmes, 
2013). Οι συμμετέχοντες σε μία κοινότητα έχουν ένα διαμοιρασμένο ενδιαφέρον για 
να κινητοποιηθούν, να αλληλεπιδράσουν και να επιστρέψουν (Leask&Younie, 2001). 
Οι κοινότητες ηλεκτρονικής μάθησης υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές ομάδες στο να 
συνεργάζονται, να στοχάζονται κριτικά και να αναπτύσσουν κοινές έννοιες 
(sharedmeaning) με συναδέλφους. ΈΈτσι δημιουργούν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης, 
αμοιβαιότητας, κοινές αξίες και πεποιθήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων (Holmes, 
2013). Επίσης εξαλείφονται γεωγραφικοί περιορισμοί και συνδέονται εκπ/κοί από 
διαφορετικά σχολεία, περιοχές και χώρες σε ένα δίκτυο από εκπ/κούς για εκπ/κούς ( 
Leask&Younie, 2001). 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η Συνεργατική μάθηση 

Η Παιδαγωγική Συμβουλευτική Ομάδα (PAG) στα πλαίσια της κεντρικής υπηρεσίας 
υποστήριξης (CSS) για το eTwinning, το 2006-2007 οριοθέτησε τον παιδαγωγικό 
προσανατολισμό της δράσης eTwinning και αναφέρθηκε στις περιοχές στις οποίες θα 
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην παιδαγωγική αλλαγή - ιδίως προς την κατεύθυνση 
μιας μαθητοκεντρικής εκπαιδευτικής προσέγγισης. Ο ρόλος της PAG είναι να αναλύει, να 
αντανακλά και να σχολιάζει τις δραστηριότητες eTwinning, αναπτύσσοντας έτσι ένα 
θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει τη διαρκή παιδαγωγική αξία των συνεργατικών 
δραστηριοτήτων στα σχολεία. Με γνώμονα τις ικανότητες κλειδιά για τη δια βίου μάθηση 
στην Ευρώπη, καθόρισε τις βασικές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις που θα μπορούν  να 
αναπτύσσουν οι μαθητές και τα σχολεία μέσω της εμπλοκής τους στο eTwinning (European 
Commission (c) / Education for Change, 2013, Hogenbirketal., 2007). 

Τα μέλη της Παιδαγωγικής Συμβουλευτικής Ομάδας επισημαίνουν ότι η συνεργασία 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο πεδίο της σχολικής ανάπτυξης και παρέχει 
περισσότερο χώρο για ανεξάρτητη, αυτόνομη και υπεύθυνη εκπαίδευση. Η Συνεργατική 
μάθηση είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να επιφέρει αλλαγές στο οργανωτικό πλαίσιο, στην 
παιδαγωγική μεθοδολογία και σε επιμέρους διεργασίες της μαθησιακής διαδικασίας. 
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οδηγεί στην μείωση της ατομικής προσπάθειας, επειδή η 
ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και υλικών οδηγεί σε αμοιβαία υποστήριξη των μελών της 
ομάδας με αποτέλεσμα την οικονομία χρόνου. Οι ατομικές και μεμονωμένες δραστηριότητες 
έχουν αντικατασταθεί από συζητήσεις και εμπειρίες που επιτυγχάνονται με την ώσμωση με 
την ομάδα της συνεργάτιδας χώρας. Μπορεί, επομένως, να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
διδακτική, μεθοδολογική και παιδαγωγική συνέργεια, βελτιώνοντας έτσι την εργασιακή 
ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας στην ευεξία των μελών της ομάδας καθώς και στην ποιοτική 
βελτίωση του σχολείου (Galvinetal., 2006, Bacescu, 2016). 

Επιπλέον υποστήριξε και την έννοια της «αυθεντικής μάθησης». Στις συνεργατικές 
δράσεις eTwinning οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα και να αναπτύξουν 
σχέδια δράσης αλληλεπιδρώντας με μαθητές από άλλες τάξεις, από άλλα σχολεία ακόμη και 
από άλλες χώρες. Οι καταστάσεις αυτές δημιουργούν «πραγματικό κοινό» για δουλειά και 
μια πραγματική δυνατότητα πνευματικής συνεργασίας με συμμαθητές για την επιδίωξη των 
κοινών σχεδίων (Galvinetal., 2006). Το πλαίσιο της μάθησης βασίζεται σε προβλήματα ή στην 
αυτο-διερευνητική μάθηση και το σημείο εκκίνησης είναι ένα πραγματικό πρόβλημα ζωής, 
μια ερώτηση που τέθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, μια 
συγκεκριμένη ανάθεση έργου ή μια εργασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να υποστηρίζει 
και να βοηθάει το έργο των μαθητών με την παροχή πόρων, γνώσεων και εμπειριών. Ο 
εκπαιδευτικός γίνεται μέλος της ομάδας που αναζητά τη γνώση και αυτό το μοντέλο 
αντικατοπτρίζει τη Δια βίου Μάθηση στην πραγματικότητα (Hunyaetal., 2006). 

Κάθε συνεργατική δράση στο eTwinningδημιουργεί νέες προκλήσεις για τους 
εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για μάθηση, τη 
διαφοροποίηση των μαθησιακών καταστάσεων, τη διαθεματική προσέγγιση διάφορων 
δραστηριοτήτων και το σχεδιασμό κατάλληλου διδακτικού υλικού, με  αποτέλεσμα τη συνεχή 
επιμόρφωσή τους. Η συνεργασία με συναδέλφους από άλλες χώρες προϋποθέτει αποδοχή και 
διαπολιτισμική επικοινωνία, αμοιβαίο σεβασμό, ευελιξία, δημιουργικότητα, ικανότητα 
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επίλυσης προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν τη 
δεξιότητα διαμοιρασμού υπευθυνοτήτων με τους άλλους, κινητοποιούν τους μαθητές τους να 
εργάζονται με μία διαφορετική και νέα μέθοδο, βελτιώνουν τη χρήση των ΤΠΕ και 
αναπτύσσουν δεξιότητες διαχείρισης ενός σχεδίου εργασίας (Bacescu, 2016). 
Στα νέα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και 
μετατρέπεται· από εμπειρογνώμονας αναλαμβάνει ένα ρόλο περισσότερο καθοδηγητικό που 
βοηθά στην μετάβαση προς την αυτο-κατευθυνόμενη και διερευνητική μάθηση (Galvinetal., 
2006). 
 
Οι Πολλαπλές Νοημοσύνες 

Στα έργα του eTwinning πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται σύμφωνα με παιδαγωγικές 
θεωρίες (Komninou, 2010). Σύμφωνα με τη «Θεωρία για τις Πολλαπλές Νοημοσύνες» του 
Gardner, όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τον κόσμο που τους περιβάλλει με 
τουλάχιστον εφτά διαφορετικούς τρόπους. Ο Gardner υποστήριξε ότι γνωστικές έρευνες 
παρουσιάζουν δεδομένα για το βαθμό με τον οποίο οι μαθητές έχουν διαφορετικό τρόπο 
σκέψης που μαθαίνουν, θυμούνται, αντιλαμβάνονται και ενεργούν διαφορετικά. 
Δημιούργησε έτσι με τη θεωρία του νέες διόδους κατανόησης της ανθρώπινης ευφυΐας και 
προβληματισμούς για τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους που θα πρέπει να 
εφαρμόζονται προκειμένου να λειτουργούν υποστηρικτικά για την ανάπτυξη των εγγενών 
τύπων νοημοσύνης που διαθέτουν οι άνθρωποι (Gardner, 1991). Σύμφωνα με τον Gardner η 
νοημοσύνη προϋποθέτει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή κατασκευής προϊόντων που 
έχουν αντίκτυπο σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον ή σε μία κοινότητα. Η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων επιτρέπει σε κάποιον να προσεγγίσει μια κατάσταση στην 
οποία θα επιτευχθεί ένας στόχος και να εντοπίσει την κατάλληλη διαδρομή προς τον στόχο. 
Η δημιουργία ενός πολιτιστικού προϊόντος είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη σύλληψη και 
τη μετάδοση γνώσεων καθώς μπορεί κανείς να εκφράσει τις απόψεις του ή τα συναισθήματά 
του (Gardner, 1993). 

Με δοκό στήριξης την παιδαγωγική προσέγγιση της θεωρίας του Gardner πολλοί 
εκπαιδευτικοί , ακόμη και σχολεία ή εκπαιδευτικά συστήματα άλλαξαν την άποψή τους για 
την μάθηση. Ο Gardner διατύπωσε μια λίστα με επτά νοημοσύνες: τη Γλωσσική, τη Λογική-
μαθηματική, τη Μουσική, τη Κινητική-κιναισθητική, τη Χωρική,τη Διαπροσωπική και την 
Ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Οι δύο πρώτες είναι αυτές που συνήθως αποτιμώνται στα 
σχολεία. Οι επόμενες τρεις συνδέονται συνήθως με τις τέχνες. Και οι δύο τελευταίες είναι 
αυτές  που ο ίδιος αποκαλούσε «προσωπικές νοημοσύνες». Ο Gardner υποστηρίζει ότι οι 
νοημοσύνες έχουν χωριστές αναπτυξιακές τροχιές. Στα στάδια της αναπτυξιακής πορείας του 
ατόμου, μερικές νοημοσύνες  μπορεί να είναι πρόδρομοι, ενώ άλλες να υστερούν. Σε όλους 
όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση όταν γνωρίζουν ποια είναι τα κυρίαρχα πλεονεκτήματα 
και υποστηρίζοντας την μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να κυριαρχήσουν 
τα πραγματικά ταλέντα. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη δράση του eTwinning επικυρώνει 
την προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τους μαθητές πιο αποτελεσματικά επιδρώντας στη 
γνωστική διαδικασία σε τρία εκπαιδευτικά πεδία: στην εξατομίκευση της μάθησης, στη 
διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων και στη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων για 
βασικές έννοιες (Hunyaetal., 2006). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η δεκτικότητα της θεωρίας του Gardner έχει σημαίνοντα ρόλο στην 
επιτυχή υλοποίηση των συνεργατικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα η συνεργατική χροιά των σχεδίων 
eTwinning προάγει τη συλλογική εργασία μεταξύ των μαθητών και βελτιώνει τις προσωπικές 
σχέσεις μεταξύ τους, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη διαπροσωπική νοημοσύνη ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των σχεδίων (Komninou, 2010). 
 
 
Οι διαδικτυακές κοινότητες μάθησης  

Οι συνεργατικές δράσεις του eTwinning προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια 
της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, την ευκαιρία να μάθουν ανεπίσημα μαζί με τους 
συναδέλφους τους και τους μαθητές τους σε μία διαδικτυακή κοινότητα. Οι διαδικτυακές 
αυτές κοινότητες μάθησης συνιστούν πολύτιμες εναλλακτικές λύσεις για την επαγγελματική 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για αυθεντική και 
εξατομικευμένη μάθηση (Duncan-Howell, 2010, Holmes, 2013). Είναι θεμελιωμένες σε δύο 
υποθέσεις: πρώτον ότι η γνώση βρίσκεται στις καθημερινές εμπειρίες των δασκάλων και 
γίνεται καλύτερα κατανοητή μέσω της κριτικής αντανάκλασης με άλλους που μοιράζονται 
την ίδια εμπειρία (Buysse, Sparkman, &Wesley, 2003) και δεύτερον η εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών στις κοινότητες μάθησης αυξάνει την επαγγελματική τους γνώση η οποία 
διοχετεύεται στην εκπαίδευση των μαθητών (Vescio, Ross, &Adams, 2008). 
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Το πλαίσιο της κοινότητας έρευνας 
Το πλαίσιο της Κοινότητας έρευνας (CoI) προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την 

ανάλυση της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(Holmes, 2013). Βασίζεται στο έργο του Dewey για την κοινότητα και την έρευνα ο οποίος 
πίστευε ότι η έρευνα είναι μια κοινωνική δραστηριότητα που οδηγεί στην ουσία μιας 
εκπαιδευτικής εμπειρίας (Garrison, Anderson, &Archer, 2010). Μια αξιόλογη εκπαιδευτική 
εμπειρία είναι ενσωματωμένη μέσα σε μία κοινότητα έρευνας, η οποία απαρτίζεται από 
εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι είναι και οι βασικοί συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Το μοντέλο αυτής της κοινότητας έρευνας προϋποθέτει ότι η μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης τριών βασικών στοιχείων: της 
γνωστικής παρουσίας, της κοινωνικής παρουσίας και της διδακτικής παρουσίας που 
αποτελούν τις συνισταμένες μιας κοινότητας που υποστηρίζει την μάθηση (Garrison, 
Anderson&Archer, 2000, Holmes, 2013). 

Η γνωστική παρουσία ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες στο 
σχηματισμό μιας κοινότητας έρευνας είναι σε θέση να κατασκευάσουν μία έννοια μέσω 
συνεχούς επικοινωνίας (Garrison& Arbaugh,2007) και θεωρείται πολύ βασικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Garrisonetal., 2000). 

Το δεύτερο στοιχείο της κοινότητας έρευνας που συμβάλλει στην μαθησιακή διαδικασία 
είναι η κοινωνική παρουσία και ορίζεται ως η ικανότητα που έχουν οι συμμετέχοντες να 
προβάλλουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά στην ομάδα. Η συμμετοχή σε μία κοινότητα 
έρευνας, πέρα από τη διαβίβαση πληροφοριών και την καλλιέργεια της συνεργασίας, είναι 
απαραίτητη για να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το μεγάλο πλήθος, 
δυσνόητων, κάποιες φορές, πληροφοριών που παρέχει η εκπαιδευτική διαδικασία και η 
κοινωνία στις μέρες μας (Garrisonetal., 2000). 

Η διδακτική παρουσία επιτελεί δύο λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται αφενός με το 
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και αφετέρου με τη διευκόλυνση που 
προσφέρεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Η πρώτη λειτουργία επιτελείται 
από έναν εκπαιδευτικό και περιλαμβάνει την επιλογή, την οργάνωση και την πρωταρχική 
παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος, όπως επίσης και το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολογικών κριτηρίων. Η δεύτερη λειτουργία, η 
διευκόλυνση, είναι μια ευθύνη που μπορεί να διαμοιραστεί μεταξύ του εκπαιδευτικού και των 
άλλων συμμετεχόντων ή των μαθητών. Το στοιχείο της διδακτικής παρουσίας υποστηρίζει 
και ενισχύει την κοινωνική και τη γνωστική παρουσία στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
σχεδιασμών (Garrison et al, 2000). 
 
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προϋποθέτει τη συμμετοχή σε μια συνεχή διαδικασία 
μάθησης. ΈΈρευνες τεκμηριώνουν ότι η Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
υποστηρίζεται και συνδέεται στενά με την αλληλεπίδραση που ενεργοποιείται από τη 
συμμετοχή τους στις δράσεις έρευνας (Helleve, 2010). Ιδιαίτερα όταν η επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ενθαρρύνεται να λάβει τη μορφή επαγγελματικής έρευνας τότε 
δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της πρακτικής του. Τα δομικά 
στοιχεία της έρευνας που συμβάλλουν σε αυτό το στόχο είναι αρχικά ο αναστοχασμός που 
κάνουν οι εκπαιδευτικοί για να ερμηνεύσουν τις δικές τους ενέργειες αλλά και τις δράσεις και 
τις ιδέες των άλλων συμμετεχόντων στις ερευνητικές δράσεις με σκοπό την αυτο-ανάπτυξη. 
(Ovens, 2000). 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επίσης αποτελεί μείζον ζήτημα σε πολλές χώρες καθώς οι 
κοινωνικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και επιβάλλουν προγράμματα σπουδών που να 
ανταποκρίνονται στις ταχείες αλλαγές. Απαιτείται οι μαθητές να αναπτύσσουν νέες 
δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η σκέψη υψηλότερου επιπέδου, η αποτελεσματική χρήση 
νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και αυτό επιτάσσει νέες διδακτικές μεθόδους οι οποίες 
θα δημιουργούν τα κατάλληλα πλαίσια για να αναπτύξουν οι μαθητές αυτές τις δεξιότητες. 
Οι εκπαιδευτικοί, επομένως, καλούνται να αναπτυχθούν επαγγελματικά συνεργαζόμενοι με 
τους συναδέλφους τους και αποκτώντας πρόσβαση στην τεχνογνωσία που χρειάζονται για τη 
βελτίωση τους, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες αλλαγές στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Hargreaves, 2000). 

Ανακύπτει ο προβληματισμός για τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα 
βοηθήσουν την Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η διεθνής 
βιβλιογραφία παρουσιάζει ότι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η 
συμμετοχή σε σύντομα εργαστήρια ή συνέδρια κινητοποιεί το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευτικών για την εμβάθυνση των γνώσεων τους και τη βελτίωση των 
ικανοτήτων τους (Boyle, Lamprianou, & Boyle, 2005). Επίσης οι Levin και Rock 
υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί όταν εμπλέκονται σε δραστηριότητες 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης που έχουν την μορφή συνεργατικών ερευνητικών 
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δράσεων γίνονται πιο αναστοχαστικοί, αναλυτικοί και με κριτική σκέψη βελτιώνουν 
τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στην τάξη τους (Levin&Rock, 2003) 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας 
με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Τσιτουρίδου Μελπομένη, στο Τμήμα επιστημών Αγωγής 
του Αριστέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης.. Στόχος ήταν να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα αξιοποιούν τη 
συμμετοχή τους στο eTwinning, στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη, όπως αυτή ορίζεται στο 
θεωρητικό πλαίσιο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν ήταν τα εξής:Ποιες 
αλλαγές πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι επιφέρει η 
συμμετοχή τους σε eTwinning προγράμματα στην προσωπική, στην τεχνική και στην 
παιδαγωγική επαγγελματική τους ανάπτυξη;Τι αντίκτυπο θεωρούν ότι έχει η συμμετοχή τους 
σε eTwinning προγράμματα στο προφίλ του σχολείου και πως πιστεύουν ότι συμβάλλει η 
συμμετοχή τους στα eTwinning προγράμματα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στους 
μαθητές;Ποιες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, από αυτές που προσφέρονται 
στην κοινότητα eTwinning, πιστεύουν ότι προσελκύουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η επισκόπηση,  η πιο 
συνηθισμένη περιγραφική μέθοδος που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
έρευνας. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε γιατί οι περιγραφικές έρευνες επισκόπησης 
μελετούν άτομα, ομάδες και μεθόδους και συλλέγουν δεδομένα σ' ένα συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο, με σκοπό να περιγράψουν τη φύση των συνθηκών που υπάρχουν και να 
αποτυπώσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα. 

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο, το 
οποίο αποτελεί ένα από τα συνηθισμένα εργαλεία  συγκέντρωσης δεδομένων στις 
επισκοπήσεις όπως και οι δομημένες ή ημιδομημένες συνεντεύξεις, τα τυποποιημένα τεστ 
γνώσεων ή επιδόσεων και οι κλίμακες στάσεων (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Το 
ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε συντάχθηκε από τις ερευνήτριες Caroline Kearney και 
Àgueda Gras-Velázquez για το ποσοτικό σκέλος της έρευνας, μεγάλης κλίμακας, που 
διεξήγαγαν στα τέλη του 2014 με αφορμή τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων εφαρμογής του 
eTwinning. Για την επίτευξη του κοπού της έρευνας ζητήθηκε από τις ερευνήτριες η άδεια για 
αν χρησιμοποιήσω το ερωτηματολόγιο στην ελληνική του έκδοση. 

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με το εργαλείο Google Forms και αποτελούνταν από 
πέντε μέρη με 48 ερωτήσεις κλειστού τύπου και απαιτούσε περίπου 15 λεπτά για τη 
συμπλήρωσή του. 
Οι ιστότοποι και το διαδίκτυο  χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων στην παρούσα 
ποσοτική έρευνα έτσι ώστε η ηλεκτρονική συγκέντρωση των δεδομένων να γίνει εύκολα και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα (Creswell, 2011). Η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε 
ηλεκτρονικά σε εκπαιδευτικούς, που συγκέντρωναν τα χαρακτηριστικά που εξυπηρετούσαν 
το σκοπό της έρευνας και οι συμμετέχοντες αυτοί εντόπισαν άλλους συναδέλφους οι οποίοι 
είχαν  τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στο δείγμα (Cohenetal., 2008, Creswell, 2011). 
Επίσης δημοσιεύθηκε και σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Η 
έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2017 και ήταν διαθέσιμη στο διαδίκτυο μέχρι την 1η 
Φεβρουαρίου 2018. 
 
ΔΕΙΓΜΑ 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εκπαιδευτικοί Προσχολικής και Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Ελλάδας που έχουν πάρει μέρος στη δράση eTwinning και έχουν αναπτύξει 
συνεργατικά σχέδια εργασίας με συναδέλφους σε τοπικό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το δείγμα της 
έρευνας επιλέχθηκε με δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα καθώς τα άτομα συμμετείχαν 
πρόθυμα και αντιπροσωπεύαν το χαρακτηριστικό που επιδιωκόταν να μελετηθεί. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με δειγματοληψία με χιονοστιβάδα για να 
υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων για τη 
στατιστική διαδικασία της παρούσας διπλωματικής εργασίας (Creswell, 2011). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο οι eTwinners εκπαιδευτικοί της 
Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αξιοποιούν τη συμμετοχή τους στις 
συνεργατικές δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές τους. Επίσης, 
μελετήθηκαν και οι δραστηριότητες που επιλέγουν για να συμμετέχουν στην κοινότητα του 
eTwinning στοχεύοντας στην Επαγγελματική τους Ανάπτυξη. 
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Στην έρευνα αποτυπώθηκε ότι η δημόσια εκπαίδευση στα σχολεία που βρίσκονται στα αστικά 
κέντρα εκπροσωπείται καλύτερα στην κοινότητα του eTwinning από αυτή των ημιαστικών - 
αγροτικών περιοχών.  

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Ελλαδικό χώρο, συμμετέχοντας 
στις συνεργατικές δράσεις του eTwinning  προάγουν την ποιότητα της διδακτικής 
μεθοδολογίας καθώς εφαρμόζουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες βασίζονται στη 
διαθεματική επεξεργασία των διδακτικών αντικειμένων, στον μαθητοκεντρικό 
προσανατολισμό της μάθησης, στην εναρμόνηση της διδασκαλίας και της μάθησης με τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, στην εφαρμογή του διδακτικού σχεδιασμού με την 
αναζήτηση νέων πόρων και τη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας Επίσης, η συμμετοχή στη 
δράση eTwinning δημιουργεί ένα πλαίσιο για επικοινωνία και δικτύωση και συμβάλλει στην 
αναδιοργάνωση της διδακτικής διαδικασίας με στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές τις 
απαραίτητες δεξιότητες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την ανάπτυξη του ενεργού 
πολίτη, την κοινωνική τους ένταξη και την εμπλοκή όλων των μαθητών στην κοινωνία της 
γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο eTwinning αξιολογούν τις 
παιδαγωγικές τους πρακτικές με στόχο την αναδιοργάνωση και τη βελτίωσή τους. 
Δημιουργούν διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης και ενεργοποιούν τους μαθητές τους να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο στις ερευνητικές εργασίες οι οποίες υλοποιούνται με συνεργατική 
και διεπιστημονική μάθηση υποβοηθούμενες συνεχώς από την τεχνολογία. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην έρευνα, η εμπλοκή 
τους στις δράσεις του eTwinning είχε μεγάλο αντίκτυπο στην τεχνική Επαγγελματική 
Ανάπτυξη τους αποκτώντας επάρκεια στη χρήση των ΤΠΕ εκμεταλλευόμενοι τα εργαλεία 
που τους παρέχονται. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, 
τα πολυμέσα, το διαδίκτυο τόσο για την προετοιμασία των μαθημάτων, για τη δημιουργία 
ψηφιακού υλικού για τα διδακτικά αντικείμενα, όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας μαζί με τους μαθητές  χρησιμοποιώντας ψηφιακές παρουσιάσεις και άλλους 
ψηφιακούς διδακτικούς πόρους. Επίσης στην έρευνα αναδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν το διδίκτυο και για την άμεση και έγκαιρη επικοινωνία με τους γονείς. Ο 
αντίκτυπος όμως του eTwinning δε φάνηκε να είναι ανάλογος και στη χρήση των ΤΠΕ από τα 
παιδιά στην μελέτη τους στο σπίτι ή στη χρήση κάποιου Εικονικού Περιβάλλοντος Μάθησης. 

Και στο τρίτο σκέλος της Επαγγελματικής Ανάπτυξης, που είναι η προσωπική, σύμφωνα 
με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κεντρικού Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Υποστήριξης του eTwinning (CSS) για την Επαγγελματική Ανάπτυξη, οι 
αυτοαντιλαμβανόμενες επιπτώσεις από τους εκπαιδευτικούς έχουν εποικοδομητικό 
χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα κατέγραψαν θετικές αντιλήψεις στη βελτίωση των σχέσεων 
μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, στην προθυμία τους να συμμετάσχουν και σε άλλα καινοτόμα έργα 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον και άλλων συναδέλφων για το eTwinning αλλά και των γονέων 
για Ευρωπαϊκά προγράμματα. Δημιούργησαν κοινωνικές σχέσεις μέσα από τις συνεργατικές 
δράσεις  και διαμοιράστηκαν γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες ήταν εστιασμένες στις 
διδακτικές πρακτικές και τη συνεργασία.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν επαρκή 
εκπαιδευτική εμπειρία τείνουν να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρόκληση των 
συνεργατικών σχεδίων εργασίας και τα πλεονεκτήματα τους, να συμμετέχουν με συνέπεια σε 
συνεργατικές δράσεις της κοινότητας, να αλληλεπιδρούν και να επιστρέφουν σε αυτή σε 
δραστηριότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης, σε σύγκριση με εκείνους που έχουν λιγότερα 
χρόνια υπηρεσίας. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα χρόνια 
υπηρεσίας είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία τους στις συνεργατικές δράσεις 
του eTwinning και τα οφέλη που απέκτησαν από αυτές με άλλους συναδέλφους ή μέλη του 
προσωπικού του σχολείου τους, κάτι που δεν καταγράφηκε σε άλλες έρευνες. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν τη διαμορφωμένη άποψη ότι οι 
σχολικές μονάδες στις οποίες εργάζονται έχουν καινοτόμο προσανατολισμό, καθώς 
εφαρμόζουν την αυτοαξιολόγηση, προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσω 
προγραμματισμένου χρόνου για τις συναντήσεις τους, προωθούν την ανταλλαγή, την 
αξιολόγηση και την ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και υλικού.Συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες 
που αποσκοπούν στην καλλιέργεια καινοτόμων πρακτικών στο σχολείο, δραστηριοποιούνται 
ενεργά στο eTwinning και σε άλλα διεθνή προγράμματα. Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι οι 
εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε καινοτόμα σχολεία αναφέρουν ότι το eTwinning είχε 
περισσότερο θετικό αντίκτυπο σε διάφορες διαστάσεις σε σχολικό επίπεδο και 
διαμοιράζονται τις πρακτικές που εφάρμοσαν με άλλους συνεργάτες με μεγαλύτερη συνέπεια 
από ό,τι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε μη καινοτόμα σχολεία. Η ύπαρξη ενός 
καινοτόμου κλίματος στις σχολικές μονάδες επηρεάζει θετικά την προαγωγή της συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, 
την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των γονέων  για Ευρωπαϊκά προγράμματα, την 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

87 
 

ευαισθητοποίηση του προσωπικού του σχολείου σχετικά με τη σημασία της ασφαλούς και 
υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου, την οικοδόμηση  του αισθήματος του Ευρωπαίου πολίτη 
στα πλαίσια του σχολείου, την προθυμία του προσωπικού να ξεκινήσει και άλλα καινοτόμα 
έργα, την προσέλκυση του ενδιαφέροντος άλλων συναδέλφων για το eTwinning. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες του eTwinning 
είχε θετικό αντίκτυπο και στους μαθητές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών. Ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρουσιάζεται να είναι 
εμφανώς μαθητοκεντρικός, καθώς οι μαθητές παροτρύνονται να αναπτύξουν την αυτονομία 
τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησης τους, καλλιεργώντας παράλληλα τις 
κατάλληλες μαθησιακές δεξιότητες. Στην επίτευξη αυτής της αυτονομίας των μαθητών 
ρυθμιστικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη των συνεργατικών σχεδίων εργασίας. Τα 
ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι τα συνεργατικά έργα eTwinning είναι ποικίλης θεματολογίας, 
αντιστοιχούν σε καταστάσεις πραγματικής ζωής και η προσέγγιση τους γίνεται με 
διαθεματικό και διεπιστημονικό τρόπο. Παρέχουν έτσι την ευκαρία στους μαθητές να 
αναπτύξουν πολλαπλές δεξιότητες για την επίτευξη της γνώσης, η οποία είναι αναπόσπαστο 
μέρος της καθημερινής ζωής. Η ελευθερία  που παρέχεται από τα σχέδια eTwinning στους 
εκπαιδευτικούς να επιλέξουν ένα θέμα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
μαθητών τους, στο οποίο θα εμβαθύνουν με τον ενεργό πειραματισμό, αυξάνει τα κίνητρα 
των μαθητών για «αυθεντική μάθηση» και ενθαρρύνει όχι μόνο τους μαθητές  που έχουν τη 
γλωσσική ή μαθηματική νοημοσύνη αλλά κάθε είδους νοημοσύνη. 

Οι «έμπειροι» eTwinners συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 
δραστηριότητες που οργανώνονται από την πύλη του eTwinning επιδιώκοντας τη 
συνεχή κατάρτιση τους στα πλαίσια της δια βίου μάθησης συγκριτικά με τους 
«αρχάριους». Δραστηριότητες τυπικής επαγγελματικής ανάπτυξης όπως τα 
διαδικτυακά μαθήματα, τα εργαστήρια που διενεργούνται σε Ευρωπαϊκό αλλά και 
Εθνικό Επίπεδο και οι διαδικτυακές Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις δεν επιλέγονται με 
μεγάλη συχνότητα από τους ΈΈλληνες εκπαιδευτικούς. Αντίθετα οι “άτυποι διάλογοι” 
στην Επιφάνεια Εργασίας, η συμμετοχή στις Ομάδες του eTwinning για τη βελτίωση 
της διδασκαλίας και τα διαδικτυακά σεμινάρια είναι οι πιο συνηθισμένες 
δραστηριότητες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού περιεχομένου στο πλαίσιο του 

eTwinning θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για τη διάπλαση ατόμων ψηφιακά 
εγγραμματισμένων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων. Κατά τη σχολική χρονιά 2017-
2018 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 30 εκπαιδευτικούς σε 21 σχολεία τριών χωρών με 411 
μαθητές/τριες, το περιβαλλοντικό έργο «ΈΈνας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά». 
Στόχοι του έργου ήταν αξιοποιώντας την πλατφόρμα και ποικιλία συνεργατικών εργαλείων 
και λογισμικών μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες τα παιδιά να ερευνήσουν 
περιβαλλοντικά ζητήματα, να διαχειριστούν πληροφορίες, να συνεργαστούν, να 
επικοινωνήσουν, να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη τους. Πραγματοποίησαν 
τηλεδιασκέψεις, επιτόπιες επισκέψεις, έμαθαν για τη χλωρίδα/πανίδα της περιοχής, ανέδειξαν 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υγροβιότοπός τους. Με κοινές δράσεις ευαισθητοποίησαν 
την τοπική κοινωνία για τη λειψυδρία, την οικονομία του νερού, τη μόλυνση των υδάτων, 
γεγονός που έδωσε καινοτόμο χαρακτήρα στο έργο και ουσιαστική αξία στις δράσεις των 
παιδιών. ΉΉταν ένα έργο το οποίο αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε από τους 
συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες–εκπαιδευτικούς–γονείς και πρόσφερε μια πρωτόγνωρη 
εκπαιδευτική εμπειρία.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, ΤΠΕ, συνεργατική μάθηση, περιβάλλον, υγροβιότοποι 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα τελευταία χρόνια γίνεται απολύτως σαφές και αποδεκτό, κυρίως στην εκπαιδευτική, 

αλλά και στην επιστημονική κοινότητα ότι το eTwinning επηρεάζει καταλυτικά την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων και των διδακτικών πρακτικών κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά, 
επηρεάζοντας συνάμα και την εσωτερική παρακίνηση και τις μαθησιακές πρακτικές των 
μαθητών και συνιστά σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας στα σχολεία 
(Kearney & Velázquez, 2017). Ταυτόχρονα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Αειφόρος 
Ανάπτυξη αποτελούν απόλυτο ζητούμενο στο σχολείο του μέλλοντος (UNESCO, 2002; 2012). 
Η ανάπτυξη και υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού περιεχομένου στο πλαίσιο του eTwinning 
θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για τη διάπλαση ατόμων ψηφιακά εγγραμματισμένων 
και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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. Οι υπηρεσίες web 2.0 αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς 
και ‘νέου είδους’ μαθητών/τριών, καθώς διαμορφώνουν νέα περιβάλλοντα εργασίας στο 
χώρο της εκπαίδευσης, που αναπτύσσονται στη βάση νέων πρακτικών. ΈΈνα βασικό 
πλεονέκτημα αυτών των εργαλείων και υπηρεσιών αποτελεί η εύκολη συνεργασία και 
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επικοινωνία μεταξύ ατόμων/ομάδων ‘έξω από τοίχους’ ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 
απόσταση που έχουν μεταξύ τους. 

Η δράση της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης 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), επίσης ‘καταργεί’ τους τοίχους. Η 
συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας 
με τη βοήθεια της χρήσης των ΤΠΕ εκτός από την πολιτισμική ανταλλαγή που 
πραγματοποιείται, αναπτύσσει διαπολιτισμική συνείδηση, γεννάει αισθήματα αμοιβαίου 
σεβασμού, αλληλοϋποστήριξης, αλληλοβοήθειας, αλληλοκατανόησης, εκτίμησης και φιλίας 
με τις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες να αποτελούν το σημείο ενότητας όλων των 
μελών (Ιωαννίδου & Χαλέμη, 2016). Εδώ και αρκετά χρόνια, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
eTwinning έχει προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής 
μάθησης στη διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει. Προωθεί και 
ενδυναμώνει τις έννοιες της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της 
εκπαιδευτικής καινοτομίας. ΌΌλα τα παραπάνω ισχύουν φυσικά και για τους/τις 
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας όταν εφαρμόζονται 
μέσα από ηλικιακά και αναπτυξιακά κατάλληλες και καλά σχεδιασμένες δραστηριότητες 
(Ιωαννίδου, 2017; Σταµούλης κ.α., 2008) 

Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 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). 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; Τσουκαλά & Καζαζάκη, 2017; Φλογαΐτη, 2006).  

Παράλληλα, η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ στο εξής) 
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, όπως πρεσβεύει η ΠΕ (Paas & 
Creech, 2008). 

Συνεπώς, ακολουθώντας έναν συνδυαστικό συλλογισμό υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση 
για την αειφορία και το περιβάλλον στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία και μάλιστα 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το eTwinning θα μπορούσε να αποτελέσει το 
κατάλληλο πεδίο για τη δημιουργία ενός καινοτόμου περιβαλλοντικού προγράμματος. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 

2017-2018 το έργο «ΈΈνας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά». 
Στο έργο συμμετείχαν 411 μαθητές και μαθήτριες προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 

μεσαίου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, από 21 σχολεία σε αστικές, ημι-αστικές και 
αγροτικές περιοχές σε 3 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία) και 30 
εκπαιδευτικοί που οι περισσότερες διέθεταν αρκετά μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση 
eTwinning έργων.  

ΈΈνας δράκος, ο ήρωας του έργου, έχασε τα γυαλιά του ψάχνοντας καθαρά νερά για να 
κολυμπήσει. Τα παιδιά, ιππότες και ντάμες βασιλείων σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τη 
Βουλγαρία γίνονται βοηθοί του, ώστε να τα βρει. 

Στόχοι του έργου ήταν μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες τα παιδιά να γνωρίσουν και 
να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία ενός υδρόβιου οικοσυστήματος, να 
γνωρίσουν τις ωφέλειες, τις αξίες, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των υγροτόπων καθώς 
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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. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Σε όλη τη διάρκεια του έργου οργανώθηκαν βιωματικές δραστηριότητες μέσω των 

οποίων ο μαθητής έχει την ευκαιρία να ασκηθεί σε επιλογές και στην υπεύθυνη λήψη 
αποφάσεων, να νιώσει υπεύθυνος αποκτώντας εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τους άλλους, 
και να εισπράξει την ικανοποίησης της συμμετοχής (Ντολιοπούλου, 2005). Οι δραστηριότητες 
ήταν σύμφωνες με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΠΣ, 2003) 
που αναφέρει ως κύριο σκοπό του νηπιαγωγείου την σωματική, συναισθηματική, νοητική και 
κοινωνική ανάπτυξη, μέσα από δραστηριότητες επικοινωνιακού και συνεργατικού 
χαρακτήρα. 

Με άξονα τη φυσική περιέργεια των παιδιών και καλλιεργώντας τα εσωτερικά τους 
κίνητρα, σχεδιάστηκαν δράσεις με την εφαρμογή της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, 
βασισμένες στη βιωματική μάθηση και στο σημαντικό ρόλο της εμπειρίας στην εκπαίδευση, 
το είδος και την επίδρασή της (Dewey, 1980). Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ήταν 
εμφανής σε όλες τις δράσεις του έργου από την αρχή έως το τέλος του. Η γλώσσα, η 
επικοινωνία και η επαφή με την τεχνολογία διέτρεχαν συνεχώς όλο το έργο. 
Διαμορφώνονταν διαρκώς επικοινωνιακές καταστάσεις όπου τα παιδιά ενθαρρύνονταν να 
κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο σε διάφορες μορφές. Η επαφή και 
ενασχόληση των παιδιών με την πλατφόρμα του προγράμματος ήταν συνεχής, ενώ 
ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν και αρκετές τηλεδιασκέψεις. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς όλα τα σχολεία μεταμορφώθηκαν σε βασίλεια έχοντας 

καθένα δικό του όνομα, σημαία και έμβλημα. Οι μαθητές έγιναν ιππότες και ντάμες, που με 
τα μαγικά τους αντικείμενα κλήθηκαν να βοηθήσουν τον δράκο-μασκότ του προγράμματος, 
τον Καρδένιο μας, να βρει τα πράγματα που έχασε καθώς πετούσε πάνω από τους 
υγροτόπους των βασιλείων, ψάχνοντας να βρει καθαρά νερά για να κολυμπήσει. Η 
καθημερινή ρουτίνα των τάξεων, συνδέθηκε με το σκεπτικό του έργου μέσα από 
δημιουργικές κατασκευές των εκπαιδευτικών. Τα παραπάνω στοιχεία με κατάλληλο 
φωτογραφικό υλικό ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του έργου.  

Μετά από λίγες μέρες, πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη, όπου τα ‘Βασίλεια’ 
γνωρίστηκαν μεταξύ τους, ιππότες και ντάμες παρουσίασαν σημαίες, εμβλήματα. Συζήτησαν 
και τραγούδησαν.  

Κάθε σχολείο δημιούργησε ένα βίντεο παρουσίασης του βασιλείου του κι όλα μαζί 
ενσωματώθηκαν σε ένα αρχείο, όπου τα παιδιά μπορούσαν να επισκεφτούν κάθε φορά που 
χρειαζόταν για κάποιο λόγο (Σχ.1).  

 
Σχήμα 1: Τα βασίλεια/υγροβιότοποι του έργου 

Στη συνέχεια, τα παιδιά σε κάθε σχολείο συμπλήρωσαν ένα  ομαδικό ερωτηματολόγιο για 
το πως φαντάζονται το Δράκο, που οδήγησε στη δημιουργία του συνεργατικού ηλεκτρονικού 
βιβλίου "Αν είχα έναν Δράκο". Επίσης, κάθε παιδί ατομικά πρότεινε κάποιο όνομα για τον 
Δράκο σε σχετικό φύλλο/ερωτηματολόγιο, πραγματοποιήθηκαν ψηφοφορίες σε κάθε σχολείο 
και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τελικό 
όνομα που βασίστηκε στις προτάσεις των σχολείων-συνεργατών.  

Επόμενη δράση η συνεργατική ηχογράφηση του ύμνου του έργου πάνω σε στίχους της 
ιδρύτριας του έργου, και μουσική που παραχώρησε ευγενικά γνωστό ελληνικό μουσικό 
συγκρότημα. Στους στίχους αναφέρονται όλοι οι υγρότοποι του έργου και η περιπέτεια του 
δράκου. Τα σχολεία συνεργάτες ηχογράφησαν τον ύμνο στο χώρο τους και στη συνέχεια με 
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μεγάλη προσπάθεια αποσπάσματα από όλα τα σχολεία ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μουσικό 
κομμάτι. Με αυτό συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού 
Μηνύματος και Τραγουδιού «Κάν’το ν’ακουστεί 2018».  

ΌΌλα τα σχολεία συμπλήρωσαν ένα συνεργατικό γράμμα με οδηγίες προς το δράκο για τη 
γεωγραφική τοποθεσία κάθε υγροβιότοπου. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να δημιουργήσουν σε 
δισδιάστατη απεικόνιση ένα χάρτη (Σχ.2) που θα περιελάμβανε τον υγροβιότοπό τους, και 
ένα βίντεο παρουσίασής του, που ενοποιήθηκαν με σχετικά συνεργατικά εργαλεία σε ένα 
συνεργατικό χάρτη.  

 
Σχήμα 2: Χάρτες με τους υγροβιότοπους των περιοχών των σχολείων 

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής έγιναν τα εξής: Ανίχνευση των 
γνώσεων των παιδιών σχετικά με τις λίμνες (τι είναι λίμνη, ποια ζώα ζούνε σε αυτή, τι 
κάνουμε σε μια λίμνη κτλ) με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν ατομικά από κάθε 
μαθητή/τρια στην αρχή και το τέλος του έργου. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών 
περάστηκαν σε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια στο google forms και έγινε επεξεργασία και 
συγκριτική θεώρηση τους ώστε να μελετηθεί η επίδραση του έργου στις σχετικές γνώσεις των 
παιδιών. Μελετήθηκαν διάφορα είδη έντυπων και ηλεκτρονικών χαρτών (γεωφυσικών, 
πολιτικών, gps, google earth κτλ) και έγινε εντοπισμός των υγροβιότοπων σε αυτούς. Οι χάρτες 
των υγροβιότοπων των σχολείων παρουσιάστηκαν σε 3D Γκαλερί χαρτών και στο MAP-IT. 
Τα βίντεο των υγροβιότοπων περάστηκαν σε καμβά στο πρόγραμμα Lino (Σχ.3) και έτσι τα 
σχολεία είχαν τη δυνατότητα να δουν τα βίντεο των άλλων συνεργατών και να αφήσουν τα 
σχόλιά τους. 

 
Σχήμα 3: Ψηφιακή Βιντεοθήκη των υγροτόπων των σχολείων 

Στη συνέχεια, τα παιδιά με σκοπό να μάθουν περισσότερα πράγματα σχετικά με τον 
υγροβιότοπό τους απευθύνθηκαν στους ειδικούς. Πραγματοποίησαν οργανωμένες 
επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής τους, ή δέχθηκαν 
επισκέψεις από μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας των Κ.Π.Ε. Διατύπωσαν τις 
καταγεγραμμένες ερωτήσεις τους, διατύπωσαν νέες και έλυσαν απορίες τους μέσα από 
συζήτηση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού από τους ειδικούς. Σε κάποιες περιπτώσεις 
ενημέρωσαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με τα παιδιά τους υπεύθυνους του Κ.Π.Ε. σχετικά με το 
έργο και τους σκοπούς του.  

Πριν την περίοδο των Χριστουγέννων δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό ημερολόγιο, με 
προτάσεις κατασκευών και δραστηριοτήτων που πρότειναν οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά 
όλων των σχολείων. Επίσης δημιουργήσαμε ένα ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης με δώρα 
για τα καρκινοπαθή παιδιά του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, ένα 
σχολείο του προγράμματος έστελνε ένα δώρο στον μαθητή μας και στα παιδιά που 
νοσηλεύονταν εκεί και ένα βίντεο με ευχές. ΈΈτσι κάναμε τα Χριστούγεννα όλων λίγο πιο 
μαγικά. 
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Σε επόμενη φάση, τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με την έννοια της Μόλυνσης με αφορμή 
ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη λίμνη Κάρλα τον Ιανουάριο του 2018 (ψόφια ψάρια 
από λύματα). Οι μαθητές από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία αναζήτησαν τις αιτίες αυτής 
της καταστροφής, έβγαλαν τα συμπεράσματά τους, έκαναν σχετικές κατασκευές και 
δραματοποιήσεις, έφτιαξαν ιστορίες και τις εικονογράφησαν, έγραψαν τραγούδια και 
συνθήματα τα οποία κατέγραψαν σε βίντεο και τέλος, βγήκαν στο δρόμο και διαδήλωσαν για 
την προστασία των λιμνών. Το τελικό αποτέλεσμα των δράσεών τους ήταν ένα συνεργατικό 
βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου (Παγκόσμια Ημέρα Υγροβιότοπων) σε 
ηλεκτρονικές εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ και με το οποίο η τοπική κοινωνία κάθε σχολείου 
ενημερώθηκε για τη μόλυνση των λιμνών (Σχ.4). 

 
Σχήμα 4: Καμπάνια Ευαισθητοποίησης για τις λίμνες 

Μία από τις αγαπημένες συνεργατικές δράσεις των παιδιών ήταν, κατά τη διάρκεια της 
Αποκριάς, ο εορτασμός των 200 χρόνων του δράκου (προσκλήσεις, δρακοσυνταγές, 
δρακότουρτα, τραγούδι γενεθλίων που αναρτήθηκαν σε εικονικό τοίχο). Η δράση 
συμπεριλάμβανε τηλεδιάσκεψη και δημιουργία συνεργατικού βιβλίου ευχών καθώς και μια 
συνεργατική αποκριάτικη ιστορία με τίτλο «Αποκριάτικο Δρακοπάρτι στη Λίμνη» στο 
πρόγραμμα StoryJumper. Τα παιδιά κάθε σχολείου επέλεξαν να μεταμφιεστούν σε ένα ζώο της 
λίμνης τους και να παραστούν σε ένα πάρτι, που διοργάνωνε η μασκότ του προγράμματος. 
ΌΌταν η Μόλυνση προσπάθησε να τους καταστρέψει τη γιορτινή ατμόσφαιρα, οι καλεσμένοι 
κατάφεραν να την διώξουν με τη δύναμη των μαγικών αντικειμένων τους. Το συγκεκριμένο 
παραμύθι, εκτός από τη χαρά της μεταμφίεσης και της δημιουργίας, έδωσε με αβίαστο τρόπο 
στους μαθητές και πάρα πολλές πληροφορίες για τα ζώα των λιμνών, αλλά και για τη 
συνεργασία για την επίλυση ενός κοινού προβλήματος.  

 
Σχήμα 5: Συνεργατική εφημερίδα «Τα Δρακονέα» 

Σε επόμενη αποστολή, οι μαθητές ενός συνεργαζόμενου σχολείου δημιούργησαν ένα 
βίντεο, το οποίο στάλθηκε σε όλους τους εταίρους, όπου παρουσίαζαν το σοβαρό πρόβλημα 
λειψυδρίας του υγροβιότοπου της περιοχής τους. Τα σχολεία χωρίστηκαν σε ομάδες και 
αφού επεξεργάστηκαν το θέμα της Λειψυδρίας, αναζήτησαν τρόπους σωστής διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων και δημιούργησαν από κοινού: αφίσα στο Postermywall, σχετικό ηχητικό 
μήνυμα, ένα φυλλάδιο δύο (2) όψεων στο Canva.com, και μια εφημερίδα 23 σελίδων «ΤΑ 
ΔΡΑΚΟΝΕΑ» (Σχ.5), επίσης στο Canva.com. ΌΌλα τα παραπάνω με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου 2018), χρησιμοποιήθηκαν για να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία 
κάθε σχολείου, για το θέμα της λειψυδρίας. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του έργου δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή όλων των σχολείων 
ένα έντυπο συνεργατικό Λεύκωμα παρουσίασης των υγροβιότοπων Το λεύκωμα 
αποστελλόταν από το ένα σχολείο στο άλλο με το ταχυδρομείο μαζί με τον σάκο του ήρωα 
του προγράμματος. Οι μαθητές/τριες κάθε σχολείου έγραφαν στο Λεύκωμα τις 
σημαντικότερες πληροφορίες για τον υγροβιότοπό τους και τον παρουσίαζαν μέσα από 
σχετικές φωτογραφίες.  Παράλληλα, τα παιδιά τοποθετούσαν στον σάκο και το αντικείμενο 
του δράκου που είχαν ανακαλύψει κατά την επίσκεψή τους στις λίμνες (Σχ. 6). Επιπρόσθετα 
στο τέλος του προγράμματος, το Λεύκωμα απέκτησε και ψηφιακή μορφή. 
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Σχήμα 6: Τα παιδιά παίζουν με τα αντικείμενα του δράκου 

Επίσης, κάποιες από τις εκπαιδευτικούς δημιούργησαν on line παιχνίδια που έπαιζαν τα 
παιδιά στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Παράλληλα δημιουργήθηκε κι ένα 
πλήρες ψηφιακό αλφαβητικό λεξικό, όπου κάθε σχολείο ανέλαβε και συμπλήρωσε λέξεις και 
εικόνες χαρακτηριστικές του δικού του υγροβιότοπου. 

Φυσικά, κάθε σχολείο πραγματοποίησε σε κάποια στιγμή του έργου, ανάλογα με τις 
ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, επίσκεψη στον υγροβιότοπο της περιοχής του. Εκεί τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν ιδιαίτερα στοιχεία σχετικά με τη χλωρίδα και 
την πανίδα της περιοχής. Να γνωρίσουν τις ωφέλειες, τις αξίες, τις λειτουργίες και τους 
κινδύνους των υγροβιοτόπων, να αντιληφθούν από κοντά την έννοια του υδρόβιου 
οικοσυστήματος και να διαπιστώσουν την άμεση σχέση και αλληλεξάρτηση ανθρώπου και 
υγροβιότοπου. 

ΌΌλες οι δράσεις των μελών δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του έργου 
http://enasdrakos.weebly.com/ καθώς και στο κανάλι του προγράμματος στο youtube. 
Εκπαιδευτικοί-μέλη του έργου παρουσίασαν σε ημερίδες προς εκπαιδευτικούς ή/και γονείς 
που οργάνωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή τα ΚΠΕ της περιοχής τους τα αποτελέσματα 
του έργου. Τέλος, μαζί με τα παιδιά κάποιες εκπαιδευτικοί παρευρέθηκαν σε τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκπομπές (ΡΙΚ, FLASH TV, ITV, ΕΡΤ Σερρών) οι οποίες ήταν αφιερωμένες στις 
δράσεις του προγράμματος https://twinspace.etwinning.net/43663/pages/page/270014 . 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια αποτελέσματα που αφορούν α)τις συνεργατικές 

δράσεις που υλοποιήθηκαν, β)το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν τα παιδιά στην αρχή και 
το τέλος του έργου, και γ)την αποτίμηση της συνεργασίας όπως την αξιολόγησαν οι 
εκπαιδευτικοί-μέλη του έργου. 

Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τόσο των σχολείων-μελών του έργου, όσο και ανάμεσα 
σε εκπαιδευτικούς και παιδιά ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
Υλοποιήθηκαν πάνω από 30 δραστηριότητες που απαιτούσαν τη συμβολή όλων των 
συνεργατών. Παρατηρήθηκε δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων η οποία 
οργανώθηκε μέσα από τηλεδιασκέψεις, ψηφοφορίες, συνθέσεις κειμενικές, οπτικές και 
ηχητικές. Παρήχθησαν πάνω από 22 συνεργατικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται με 
συνδέσμους στον πίνακα που ακολουθεί (Σχ. 7). Δημιουργήθηκαν βιντεάκια εκπαιδευτικής 
χρήσης, βιβλία, παραμύθια, κόμιξ, ραδιοφωνικό σποτ, αφίσες, φυλλάδια (έντυπα και 
ψηφιακά), ψηφιακές παρουσιάσεις, λεξικό, μουσικά τραγούδια, ψηφιακά παιχνίδια, 
κατασκευές. Πολύ σημαντικές ως προς τη συνεργασία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 
του έργου, αποτέλεσαν οι δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών προς τη 
μόλυνση των υγροβιοτόπων και το φαινόμενο της λειψυδρίας. Οι δράσεις αυτές ήταν εξίσου 
σημαντικές και σε απόλυτη σύνδεση για/με την ουσιαστική στοχοθεσία του έργου. 
 Δραστηριότητα- 

προϊόν 
Σύνδεσμος 

1 Παρουσίαση Βασιλείων https://twinspace.etwinning.net/43663/pages/page/269652 
2 Ηλεκτρονικό βιβλίο «Αν 

είχα έναν Δράκο» 
https://www.canva.com/design/DACmh1mtAb8/j_1rtmOLqCmuQE9X
JTNZOQ/view?utm_content=DACmh1mtAb8&utm_campaign=design
share&utm_medium=link&utm_source=sharebutton%20https://view.g
enial.ly/59f5e63c2b06881be80cd6cd/dragon-
santa%20https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=xk6x
5wJamwk  

3 Ηλεκτρονική ψηφοφορία 
για το όνομα του Δράκου 

http://www.easypolls.net/poll.html?p=59f1f3a7e4b04d6fbe2d0425  

4 ΎΎμνος έργου ηχογράφηση https://www.youtube.com/watch?v=CFbGvt5lWXs  
5 Υποδοχή Καρδένιου- 

βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=bFON2iAQMU0  

6 Οδηγίες προς το δράκο για http://meetingwords.com/6Djivu2UUl  
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τη γεωγραφική τοποθεσία 
κάθε υγροβιότοπου- 
Συνεργατικό γράμμα 

7 Πίνακας με χάρτες http://note.ly/zmarina79yahoogr 
 

8 Οι υγροβιότοποι του έργου 
συνεργατικά 

https://www.thinglink.com/scene/1058494278751223809 
 

9 Χάρτες 
υγροβιοτόπων/σχολείο 

http://www.classtools.net/3D/201801_UfXSJe 

10 Αφίσες χαρτών https://www.postermywall.com/index.php/posterbuilder/copy/41dc81a
2f1dbdf9807838f9473256f6e 

11 Βίντεο Υγροβιότοπων http://linoit.com/users/zmarina79/canvases/Our%20Wetlands 
12 Παγκόσμια Ημέρα 

Υγροβιότοπων 
https://youtu.be/ZIy2u6XmsnM 

14 Χριστουγεννιάτικο 
ημερολόγιο 
Δραστηριοτήτων 

https://view.genial.ly/59f5e63c2b06881be80cd6cd/dragon-santa 

15 Δρακογενέθλια https://www.youtube.com/watch?v=iktQTsdVmtY&feature=youtu.be  
16 Συνταγές https://issuu.com/athina57/docs/_______________ae5506c3a93fcd  
17 Συνεργατικό παραμύθι https://www.storyjumper.com/book/index/50411376/5a96ee35ec67e 
18 Λειψυδρία https://www.postermywall.com/index.php/poster/view/0cced528b7c73

16540af39b878dd1c32/?rid=3386226&utm_source=pinterest&utm_me
dium=onlineposting&pmw_lpv=lp002&utm_campaign=share&fbclid=
IwAR3GbXqME2XyaWLw-
uDhysYoY52NlZ7E2WrNp68qW8fnC_ICp3dd32VfNWs#.W-
KdI4iFPIU 

19 Ραδιοφωνικό σποτ https://soundcloud.com/user-893558259/acv645va9ye5/s-
50nkP?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium
=facebook&fbclid=IwAR3w7co5uoI6dey2wDwdcSSzKJmU3gyhSqA
YPT4gQgRqhiXkNT9I3s9Iuy8 

20 Φυλλάδιο https://www.canva.com/design/DACyAwtZaRk/QSHMWo8eHQ2tZt
WP_oL_PQ/view?utm_content=DACyAwtZaRk&utm_campaign=desi
gnshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR3
X5fn9DONHXJn0E6Pmj9u03R-
AP1X3Cm5GVcqLChhJoWcsU6RPzADkvyk 

21 Αφίσα https://www.canva.com/design/DACx59aPJkE/view?fbclid=IwAR2g7
acZ2h9AA6l7DILNQK4DsDBa9MKnL6gycND5zgdxIPBGQQPe9dh
Lxqs   

22 Εφημερίδα «Τα Δρακονέα» https://www.canva.com/design/DACx59aPJkE/view?utm_
content=DACx59aPJkE&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=embeds&utm_source=link 

23 Λεξικό https://www.storyjumper.com/book/showframe/48737046/5a5b19d928
7b2#page/1  

24 Λεύκωμα https://issuu.com/katerinaspitsa/docs/_____________________ 
Σχήμα 7: Συνεργατικά Προϊόντα του έργου 

Η έως τώρα επεξεργασία των ερωτηματολογίων που διερευνούσαν τις γνώσεις και 
αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τις λίμνες και τα οποία συμπλήρωσαν τα παιδιά στην αρχή 
και το τέλος του έργου, δείχνει ότι το έργο πιθανά άσκησε επίδραση στις γνώσεις των 
παιδιών. Ενδεικτικά, παρατηρούμε (Σχ.8) ότι στην ερώτηση ‘Πόσες λίμνες ξέρεις;’ αρχικά τα 
περισσότερα παιδιά (83,5 %) είχαν απαντήσει 1-4 λίμνες, ενώ στο τέλος του έργου τα μισά 
παιδιά μπορούσαν να θυμηθούν 5-14 λίμνες (περιοχών που συμμετείχαν στο έργο).  

 

Σχήμα 8: Ενδεικτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου παιδιών 
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Επίσης, στην ερώτηση ‘Ποια ζώα ζουν σε μια λίμνη’ ενώ αρχικά η συντριπτική 
πλειοψηφία των παιδιών (92,5%) ανέφερε 1-4 ζωάκια, με την ολοκλήρωση του έργου ένα 
πολύ υψηλό ποσοστό (81%) ανέφερε 5-15 ζώα (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 

Τέλος, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί-μέλη του έργου, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση που έκαναν 
στο τέλος του έργου (Σχ.10), θεωρούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (85%) ότι το έργο ανταποκρίθηκε πάρα 
πολύ καλά στις προσδοκίες τους (περισσότερο από όσο περίμεναν). Ταυτόχρονα, αποτιμούν (σε 
ποσοστό 82%) ως εξαιρετικά πολύτιμη τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του έργου.  

 
Σχήμα 10: Ενδεικτικά αποτελέσματα ερωτηματολογίου εκπαιδευτικών 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την περιγραφή του έργου που προηγήθηκε τόσο σε επίπεδο επιλογής θέματος, και 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή του, όσο και σε επίπεδο τελικών 
προϊόντων, διαφαίνεται ότι ήταν ένα έργο που δεν υλοποιήθηκε διεκπεραιωτικά. ΉΉταν ένα 
έργο το οποίο αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε από τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες – 
εκπαιδευτικούς – γονείς και πρόσφερε μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική εμπειρία. Ο σχεδιασμός 
των δραστηριοτήτων διέθετε δημιουργικότητα, αλληλουχία και σύνδεση με όλες τις 
μαθησιακές περιοχές με έναν πολύ φυσικό και αβίαστο τρόπο, με επίκεντρο πάντα την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των σημερινών μαθητών/τριών και 
αυριανών πολιτών.  

Από την αξιολόγηση των μαθητών για το έργο διαπιστώθηκε η επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν αρχικά, η συνεισφορά του έργου στην συναισθηματική τους ανάπτυξη, ο 
εμπλουτισμός των γνώσεών τους, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Παράλληλα, το έργο 
αποδείχθηκε πολυδιάστατο καθώς επηρέασε και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε 
αυτό. Τους έδωσε νέα κίνητρα και ερεθίσματα, άνοιξε καινούργιους δρόμους προσέγγισης 
ενός διδακτικού αντικειμένου, συνέβαλλε στις γνώσεις τους αναφορικά με τις ΤΠΕ και την 
τεχνολογία γενικότερα. Τους οδήγησε σε μια ουσιαστική επαφή και επικοινωνία 
αποδεικνύοντας ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνεργασία μπορεί να είναι πολύ 
αποδοτική. 

Το έργο αυτό καθεαυτό είχε αντίκτυπο ευρύτερα καθώς μέσα από τις δράσεις που 
υλοποιήθηκαν έγινε γνωστό και επηρέασε την τοπική κοινωνία. Εκτός των καινοτομιών οι 
οποίες περιγράφηκαν παραπάνω και είχαν να κάνουν με την ουσιαστική χρήση των ΤΠΕ και 
τις συχνές τηλεδιασκέψεις μεταξύ των ομάδων, η μεγαλύτερη καινοτομία σχετίζεται με την 
εξωστρέφεια του έργου, το άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία και τη συνεχή διάχυση του σε 
αυτήν. Η συμβολή του έργου στην Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και στην Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού ήταν μεγάλη και ουσιαστική, καθώς δεν περιορίστηκε μόνο στην πλατφόρμα 
του Twinspace, αλλά εξαπλώθηκε συντονισμένα από τα συμμετέχοντα σχολεία σε τοπικά και 
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, καθώς ζητούμενο είναι το άνοιγμα του σχολείου σε κάθε 
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κοινωνία ως ζωντανός οργανισμός της. Παράλληλα, το ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ως 
συντονιστικός φορέας των Εθνικών Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Νερό & Βιώσιμη Ανάπτυξη» στις 22/3/2018 (Παγκόσμια Ημέρα Νερού) ανέδειξε τις δράσεις 
του συγκεκριμένου έργου ως πηγή έμπνευσης μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, 
δημοσιοποιώντας την καμπάνια μας προς τις Σχολικές Μονάδες της χώρας μέσω των οικείων 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Τέλος, ένα ακόμη πολύ σημαντικό όφελος είναι η αναγνώριση στην τοπική εκπαιδευτική 
και ευρύτερη κοινότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα δημόσια νηπιαγωγεία, που σε 
πείσμα των συνθηκών αγωνίζονται για την ολόπλευρη ανάπτυξη των πολιτών του μέλλοντος. 

Μόνο περήφανες μπορούμε να είμαστε για τη συμμετοχή μας σε αυτό το eTwinning έργο 
και θεωρούμε ότι πραγματικά μέσω τέτοιων έργων, δράσεων και προγραμμάτων η 
Εκπαίδευση πραγματώνεται για όλους ουσιαστικά. 
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Η ασφαλής πλατφόρμα του eTwinningστην δημιουργία δεσμών 
φιλίας 

 
Τσουβαλόγλου Θεανώ 

Εκπαιδευτικός του 14 ου Δ.Σ.Σταυρούπολης 
theanotso@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει ένα έργο eTwinning με τίτλο «making 
international friends». To πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-16 μεταξύ τριών 
σχολείων πρωτοβάθμιας από την Ελλάδα και ενός από την Ισπανία με τη συμμετοχή 
μαθητών των Γ΄και Δ΄τάξεων.Η διάρκειά του ήταν 4 μήνες.Το θέμα επιλέχτηκε με στόχο την 
ενδυνάμωση και το χτίσιμο δεσμών φιλίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών χωρών, τη 
βελτίωση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς και την επαφή με 
κουλτούρες άλλων τόπων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε στην ενίσχυση δεξιοτήτων 
ως προς τη χρήση υπολογιστών και στη γνωριμία με εργαλεία web2.0. Στηρίχτηκε στην 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση μέσω του Twinspace και 
αξιολογήθηκε θετικά από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η δράση βασίστηκε στην 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο με χρήση Τ.Π.Ε. και στη διαθεματική προσέγγιση. Το 
συγκεκριμένο έργο βραβεύτηκε με Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. 
 

Λέξεις κλειδιά: φιλία, συνεργασία μαθητών, χρήση Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 
Το πρόγραμμα «making international friends» υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2015-16 από 

τέσσερις εκπαιδευτικούς, τρεις από Ελλάδα και έναν από Ισπανία με μαθητές των Γ΄ και Δ΄ 
τάξεων μεταξύ του 14ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης, του 18ουΔημοτικού Σχολείου 
Καρδίτσας, του 10ουΔημοτικού Σχολείου. Φαλήρου Αθήνας και του CEIP JACME MARCH 
της Ισπανίας. Η διάρκειά του ήταν 5 μήνες. Η συνεργασία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Ο κύριος στόχος του έργου ήταν 
η κατανόηση ότι μπορεί να δημιουργηθούν αισθήματα φιλίας μεταξύ μαθητών διαφορετικών 
σχολείων και χωρών που μιλούν διαφορετική γλώσσα, με τη χρήση της αγγλικής ως κοινής 
γλώσσας επικοινωνίας μέσα από τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή τους στην 
πλατφόρμα του eTwinning. Η δράση βασίστηκε στη συνεργατική μάθηση με χρήση Τ.Π.Ε., 
στη διαθεματική προσέγγιση, καθώς και στην ομαδοσυνεργατική. Το θέμα προέκυψε μέσα 
από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών της γλώσσας και της Μελέτης 
Περιβάλλοντος σχετικών με τη φιλία, ώστε να γίνει διαθεματική προσέγγιση του θέματος. Η 
χρήση του υπολογιστή αποτελεί καινοτομία γιατί δίνει στο παιδί τη δυνατότητα κατάκτησης 
γνώσης και έκφρασης με ποικίλους τρόπους, με την κατάλληλη αξιοποίησή του, βοηθώντας 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (Ντολιοπούλου, 2004). Το παιδί για να μπορέσει να 
κατανοήσει τη χρησιμότητα του υπολογιστή πρέπει να τον χρησιμοποιήσει για την 
αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε πλαίσια 
που έχουν νόημα για το ίδιο (Δαφέρμου κ.α., 2006). 

Τι είναι το eTwinning 
Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης, η οποία προωθεί τη 
σχολική συνεργασία στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (http://www.etwinning.org). Είναι μια δράση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 
του 2005 ως δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 
ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης σαν τμήμα του Comenius. Από το 2014 η 
ευρωπαϊκή δράση eTwinning αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), 
παίζοντας κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο 
πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης, στηριζόμενο στην ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων της 
Ευρώπης. Τα σχολεία με τη χρήση υπολογιστών επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να 
δημιουργήσουν ένα συνεργατικό έργο και να αποκομίσουν κοινωνικά, παιδαγωγικά, και 
πολιτισμικά οφέλη, χτίζοντας «γέφυρες κατανόησης» ανθρώπων και πολιτισμών, καθώς 
μηδενίζονται οι γεωγραφικές αποστάσεις και επιτυγχάνεται το άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες web2,0 (blogs, wikis, 
forum κ.λπ.) και η πλατφόρμα του Twinspace δίνουν τη δυνατότητα για συνεργασία ανάμεσα 
σε σχολεία διαμορφώνοντας διαδραστικά και δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα τα οποία 
δίνουν ευκαιρίες για εκπαιδευτική διαδικτυακή συνεργασία, δίχως να είναι απαραίτητο οι 
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χρήστες τους να γνωρίζουν τεχνικές λεπτομέρειες ή πολύπλοκες γλώσσες προγραμματισμού 
(Godwin-Jones, 2003). 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Η φιλία είναι μια από τις αξίες που καλλιεργείται παράλληλα με την ανάπτυξη του ατόμου 
και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλίας είναι η ανιδιοτέλεια, η 
αμοιβαιότητα, η διάκριση, η ισότητα και η εμπιστοσύνη. (Pujol, P.E.2003).) 
Από τη στιγμή που τα παιδιά αρχίζουν να περνούν σημαντικό μέρος του χρόνου τους με τους 
συνομηλίκους τους μαθαίνουν να δημιουργούν για τον εαυτό τους μια ειδική θέση μέσα στην 
κοινωνική ομάδα. Η ικανότητά τους να υπολογίζουν την άποψη των άλλων είναι σημαντικό 
εφόδιο για το μέλλον τους. 
Τα παιδιά έχουν την τάση να διαλέγουν φίλους που είναι όμοιοι με αυτά με πολλούς τρόπους. 
Οι φιλίες είναι πιο συνηθισμένες μεταξύ παιδιών ίδιας ηλικίας και του ίδιου γενικού επιπέδου 
δεξιοτήτων σε διάφορες δραστηριότητες. Επίσης οι φίλοι συνήθως νιώθουν ίδια 
συναισθήματα για το σχολείο και τους αρέσουν τα ίδια βιβλία. Μερικές φορές όμως παιδιά 
διαφορετικού φύλου, ηλικίας, φυλής γίνονται φίλοι. Αυτές οι διακατηγοριακές φιλίες 
δημιουργούνται, όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα που πρέπει να παρουσιαστεί ή ένας κοινός 
στόχος. Ο Cole (2001,σελ.507) παραπέμπει στον Hartup που περιγράφει τη φιλία ως μια σχέση 
που χαρακτηρίζεται από στοργή, αμοιβαιότητα και δέσμευση μεταξύ ανθρώπων που 
θεωρούν πως είναι λίγο ως πολύ ίσοι μεταξύ τους.Στα πλαίσια της φιλίας τα παιδιά 
αναπτύσσουν δεξιότητες όπως την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ικανότητα να 
ενταχθούν σε μια ήδη σχηματισμένη ομάδα (Cole, 2001). 
Το πρόγραμμα στηρίχτηκε στη γνωστική θεωρία, στη θεωρία της επικείμενης ανάπτυξης του 
Vygotskyκαι στην αρχή της συνεργατικότητας. Πολλές από τις σημαντικότερες δεξιότητες του 
παιδιού αναπτύσσονται μέσω των κοινωνικών συναλλαγών με άτομα του στενού αλλά και 
ευρύτερου περιβάλλοντός του, όπως είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι νοητικά 
ικανότεροι συνεργάτες. Σύμφωνα με την κοινωνικογνωστική θεωρία, η γνωστική ανάπτυξη 
του ανθρώπου συμβαίνει χρησιμοποιώντας το κοινωνικό περιβάλλον ως διαμεσολαβητή και 
διαμορφωτή της αντιληπτικής ικανότητας του ανθρώπου. Καθοριστικοί παράγοντες στην 
ανάπτυξή του είναι το σύστημα εκπαίδευσης, η συνεργατική μάθηση, το παιχνίδι και οι 
¨σημαντικοί άλλοι¨. Εξάλλου μέσα σε αυτές τις κοινότητες μάθησης οι μαθητές μοιράζονται 
ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας από τον άλλον, σέβονται τις διαφορετικές 
οπτικές, προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα δραστήριο 
συνεργατικό περιβάλλον, ενισχύοντας το δυναμικό των μελών και δημιουργώντας νέα γνώση. 
Πρόκειται για μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικοί 
ή συντονιστές) μπορούν να έρχονται σε επαφή, να επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να 
συνεργάζονται και να μαθαίνουν. Σήμερα, στην εποχή του Web 2.0 υπάρχουν πολλά είδη 
κοινοτήτων μάθησης και μια από αυτές είναι η κοινότητα eTwinning που εστιάζει στις 
αδελφοποιήσεις σχολικών τάξεων, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον 
συνεργασίας, επικοινωνίας και μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - 
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών, 2018).  
Επίσης σύμφωνα με το Vygotsky και τη θεωρία της ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης, ΖΕΑ, το 
εύρος της ζώνης εγγύτερης ανάπτυξης του παιδιού, μικραίνει μέσα από την αλληλεπίδραση, 
επικοινωνία, συνεργασία και διδασκαλία με ενήλικα, (γονέα, δάσκαλο), ή την συνεργασία με 
συνομηλίκους συμμαθητές ή φίλους. Ο όρος ¨εγγύτερη¨ υποδηλώνει ότι η βοήθεια που 
παρέχεται ξεπερνά ελάχιστα την τρέχουσα επάρκεια του παιδιού, συμπληρώνοντας τις ήδη 
κατεκτημένες γνώσεις και ικανότητες, οικοδομώντας πάνω σε αυτές, αντί της απλής διδαχής 
νέων συμπεριφορών. (Cole & Cole, 2001). 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το έργο βασίστηκε στις νέες τεχνολογίες και εκτός από την ταχυδρομική ανταλλαγή των 
Πασχαλινών καρτών μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων, το σύνολο των δραστηριοτήτων 
του έργου είτε έγιναν με τη χρήση προγραμμάτων υπολογιστή και διαδικτυακών εργαλείων 
(Web 2.0 tools) ή διαμοιράστηκαν χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ώστε να επιτευχθούν 
οι στόχοι του.   
Το σκεπτικό για την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο έργο ήταν:  

• οι απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας και διαμοίρασης που προφέρουν 
• ο συνεργατικός χαρακτήρας τους (ειδικά οι εφαρμογές του διαδικτύου) 
• η δημιουργία κινήτρων συμμετοχής στους μαθητές μέσα από μαθητοκεντρικές 

δραστηριότητες που έβαζαν τους μαθητές σε ενεργητικό ρόλο και όχι σε απλούς 
διεκπεραιωτές των δραστηριοτήτων. 

• οι δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (σύγχρονης και ασύγχρονης) 
μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν μέσα από αυτές. 
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• οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών που κατασκεύασαν, ανάρτησαν και μοιράστηκαν υλικό και πληροφορία. 

Στόχοι της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών όσον αφορά τους μαθητές ήταν: 
• να επικοινωνήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή και του διαδικτύου. 
• να δημιουργήσουν συνεργατικά ψηφιακά έργα με εργαλεία του Web 2.0 και να τα 

μοιραστούν μεταξύ τους. 
• να ευαισθητοποιηθούν για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. 
• να αξιοποιήσουν τη διαδικτυακή πλατφόρμα eTwinning για να προβάλλουν το υλικό 

που παράχθηκε. 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων Web 2.0 τόσο κατά τη διάρκεια των 

παρουσιάσεων όσο και κατά την μεταξύ τους επικοινωνία κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του προγράμματος. 

Και όσον αφορά το ίδιο το έργο: 
• να διευκολυνθεί η επικοινωνία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και η λήψη 

αποφάσεων από απόσταση. 
• να αποφευχθεί ο «περιορισμός» της εργασίας ανά σχολείο και να δοθεί έμφαση στη 

συνεργασία μεταξύ των σχολείων με την δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων 
online που μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστούν μαθητές και εκπαιδευτικοί 
από απόσταση. 

• να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διάχυση των αποτελεσμάτων της εργασίας.  
• να συνεργαστούν μεταξύ τους καθώς και με μαθητές άλλων σχολείων δημιουργώντας 

θετικό κλίμα 
• να αναπτύξουν θετική στάση ως προς την έννοια της φιλίας 
• να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας 
• να βελτιώσουν τις κοινωνικές σχέσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με συνομήλικους με 

κοινά ενδιαφέροντα. 
• να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους στα 

αγγλικά με συνομηλίκους τους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Η ιδέα ξεκίνησε από τους δυο εκπαιδευτικούς που είχαν συμμετάσχει την προηγούμενη 
χρονιά σε ένα εθνικό έργο και μέσω της αναζήτησης στο eTwinninglive βρέθηκε συνιδρυτής 
από την Ισπανία για το συγκεκριμένο έργο. Στη συνέχεια αφού το έργο εγκρίθηκε από την 
ελληνική εθνική υπηρεσία ξεκίνησε η υλοποίησή του. Στη διάρκεια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις. Το πρόγραμμα κινήθηκε στους εξής άξονες: α) 
συνεργασία εκπαιδευτικών, β) συνεργασία μαθητών/τριών μέσω της πλατφόρμαςTwinspace,γ) 
επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων. Αρχικά οργανώθηκαν online συναντήσεις μεταξύ των 
εκπαιδευτικών των σχολείων μέσω της πλατφόρμας Twinspace για να μπορέσει να γίνει η 
γνωριμία μεταξύ τους και η οργάνωση του προγράμματος, η κατανομή αρμοδιοτήτων, καθώς 
και να τεθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου. Επίσης υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία και  
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και χρήση του ημερολογίου του έργου. Στη 
συνέχεια ακολούθησε έγγραφη ενημέρωση των γονέων για να δοθεί η συγκατάθεσή τους για 
τη συμμετοχή των παιδιών τους και για τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στην 
πλατφόρμα του TwinSpace. Σε δεύτερη φάση έγινε η εγγραφή των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών όλων των συμμετεχόντων σχολείων στην πλατφόρμα αποκτώντας προσωπικούς 
κωδικούς. Κάθε μαθητής δημιούργησε το προφίλ του, δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό 
του. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα αγγλικά. Σε αυτό το σημείο βοήθησε η 
εκπαιδευτικός της τάξης επειδή κάποιοι μαθητές δεν είχαν πολύ καλό επίπεδο της γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Ισπανία.  

Στην πλατφόρμα του TwinSpace, δημιουργήθηκαν κατάλληλα οργανωμένες σελίδες, 
όπου οι συμμετέχοντες ανέβαζαν το υλικό τους και πληροφορούνταν για την πορεία του 
έργου. Στην αρχική τηλεδιάσκεψη έγινε η γνωριμία των μαθητών των συμμετεχόντων 
σχολείων, καθώς και η παρουσίαση των συμμετεχόντων σχολείων. Στη συνέχεια με τη χρήση 
του συνεργατικού τοίχου padlet(https://padlet.com/tsouvalou/k7haeimdky1k)και τη δημιουργία 
βίντεο έγινε η παρουσίαση των μαθητών των σχολείων οι οποίοι στη συνέχεια 
επικοινωνούσαν μέσω του Τwinmail ανταλλάσσοντας ηλεκτρονικά μηνύματα, ώστε να 
γνωριστούν καλύτερα. Ακολούθησε ο εντοπισμός στο χάρτη με τη βοήθεια του εργαλείου 
zeemaps(https://www.zeemaps.com/map?group=2447527)κάθε χώρας και σχολείου.  
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Στις σελίδες του έργου αναρτήθηκαν οι δημιουργικές δράσεις των μαθητών. Ψηφίστηκε το 
λογότυπο του έργου από όλους τους μαθητές και αναδείχτηκε ως αντιπροσωπευτικό το 
λογότυπο του σχολείου του Π.Φαλήρου Αθηνών. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Σχήμα 1:Λογότυπο του έργου 

Στη συνέχεια στις επόμενες σελίδες παρουσιάστηκαν τα αγαπημένα τους παιχνίδια, 
τα αγαπημένα τους ζώα, δημιουργία αινιγμάτων για αυτά καθώς και η αγαπημένη 
τους πόλη με τη βοήθεια εργαλείων Web 2.0. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η 
δημιουργία λεξικού με ελληνοϊσπανικές λέξεις σχετικές με τη φιλία. Παρουσιάστηκαν 
συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και έγιναν συνεργατικές δράσεις για 
τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, της πρωτομαγιάς και του 
Αγίου Γεωργίου.  

Με βάση τον παιδαγωγικό του ρόλο, ο εκπαιδευτικός παρακολουθούσε στενά την 
πορεία συμμετοχής και δραστηριοποίησης του κάθε μαθητή, κατέγραφε τις 
επισημάνσεις και παρενέβαινε με διδακτικά και παιδαγωγικά μέτρα για την 
ενίσχυση, ενθάρρυνση και βελτίωσή του (Κωνσταντίνου, 2006).  
Τα εργαλεία/προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

• Adobe Connectμέσααπότο eTwinningLive. ΉΉταν η πλατφόρμα που χρησιμοποιήσαμε 
για τις τηλεδιασκέψεις μας, τόσο μεταξύ μας, για την οργάνωση του έργου μας, αλλά, 
και το κυριότερο, ανάμεσα στους μαθητές μας για να παρουσιάσουν τους εαυτούς 
τους και να μιλήσουν για τα ενδιαφέροντά τους. 

• Padlet: Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές για να παρουσιάσουν 
τους εαυτούς τους, τα ζώα/κατοικίδια που τους αρέσουν, να μιλήσουν για το 
ασφαλές διαδίκτυο, να προτείνουν ιδέες για ένα πιο πράσινο περιβάλλον, να 
αξιολογήσουν το έργο και να ευχηθούν καλό καλοκαίρι.  

• Answergarden: Με τη βοήθειά του ανακαλύψαμε ποιο είναι το αγαπημένο τους 
παιχνίδι και ζώο. Επίσης, ψηφίστηκε από τους μαθητές η εικόνα που θα αποτελούσε 
το λογότυπο του έργου μας και αξιολογήθηκε το έργο. 

• Googleforms, surveymaker: Οι δυο αυτές εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν επίσης για 
την αξιολόγηση του έργου. 

• Ζeemaps, googlemaps: τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιήθηκανγια την παρουσίαση των 
πόλεων/χωρών που βρίσκονται τα συμμετέχοντα σχολεία. 

• Powerpoint, googlepresentations :με τη βοήθειά τους κάναμε παρουσίαση των 
σχολείων και των πόλεων μας, κάποιοι μαθητές παρουσίασαν τους εαυτούς τους, 
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της συνεργατικής παρουσίασης 
«ExchangeofEasterCards/Ανταλλαγή Πασχαλινών Καρτών». Επίσης παρουσιάστηκαν 
κατασκευές των μαθητών στη σελίδα « OurSpecialDays/ Γιορτές» 

• Googleslides, slideshare: χρησιμοποιήθηκαν για την ανάρτηση των παρουσιάσεων που 
δημιουργήθηκαν. 

• Colorillo: με τη βοήθειά του οι μαθητές έκαναν συνεργατικές ζωγραφιές των ζώων 
και των κατοικίδιών τους καθώς επίσης και κάποιες καλοκαιρινές εικόνες. 
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• Meetingwords: το χρησιμοποίησαν οι μαθητές για να φτιάξουν αινίγματα για ζώα και 
να ζητήσουν από τους συμμαθητές από τα αλλά σχολεία να μαντέψουν το σωστό. 

• Calaméo: με αυτό δημιουργήθηκε ένα λεξικό παρουσιάζοντας κάποιες βασικές λέξεις 
στα αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά. 

• Τhinglink: χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη ανταλλαγή καλοκαιρινών ευχών. 
• Moviemaker: για τη δημιουργία βίντεο για την παρουσίαση των σχολείων, πόλεων 

που συμμετείχαν, την ανταλλαγή ευχών από τους μαθητές, την αξιολόγηση του έργου 
από τους μαθητές 

• Vimeo/Youtube: χρησιμοποιήθηκαν για την ανάρτηση των βίντεο που 
δημιουργήθηκαν. 

• Tagul:το διαδικτυακό αυτό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των 
ονομάτων των συμμετεχόντων μαθητών. 

• Linoit: το διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ανακοινώσεων χρησιμοποιήθηκε για 
την παρουσίαση/διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στο σχολείο, γονείς, τοπική 
κοινωνία. 

Τα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται στον παρακάτω 
σύνδεσμοhttps://drive.google.com/file/d/0B-
3nSdzm4uHcOFJNN3FUOTh2Y0U/view?usp=sharing 

Ο άξονας στον οποίο στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό το έργο ήταν οι 
τηλεδιασκέψεις που έγιναν μεταξύ των μαθητών και των τεσσάρων σχολείων και 
φυσικά μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι τηλεδιασκέψεις προώθησαν την αυθεντική 
επικοινωνία και έδωσαν κίνητρο στους μαθητές να συμμετέχουν και στις υπόλοιπες 
δραστηριότητες. Μάλιστα ήταν τόσος ο ενθουσιασμός τους που ζητούσαν ξανά και 
ξανά να συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη για να επικοινωνήσουν/να ξαναδούν τους 
καινούργιους τους φίλους. Επίσης χρησιμοποιήθηκε το chat/συνομιλία, το forum, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Τwinspace για την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών 
και εκπαιδευτικών, καθώς και το συμβατικό για την ανταλλαγή πασχαλινών καρτών 
μεταξύ των σχολείων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το έργο αξιολογήθηκε θετικά από όλους τους συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση έγινε με τη 
χρήση ερωτηματολογίων τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε ο συνεργατικός τοίχος padlet (https://padlet.com/loggimar/olkbc6goklwi) όπου 
αναφέρθηκαν οι δυσκολίες και οι εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από όλα τα 
σχολεία για τη συμμετοχή τους στο έργο. Η καινοτομία του έργου έγγειται στη χρήση 
εργαλείων web2.0, κάνοντας τη διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη και δημιουργική. Το 
περιβάλλον των Τ.Π.Ε. διαφέρει από το παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας, γιατί ευνοείται 
η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, αφού μεταβάλλεται από 
ανταγωνιστικό σε συλλογικό-συνεργατικό (Ράπτης & Ράπτη, 2001).Το αποτέλεσμα της 
χρήσης τους ήταν η καλύτερη πρόσβαση στη γνώση.  

Η συνεργασία των μαθητών σε ομάδες βοήθησε στην επίτευξη κοινών στόχων, στη 
δημιουργία ευκαιριών μέσω των κοινών εργασιών ώστε να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, να 
δουλέψουν σε κοινές βάσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσμών φιλίας χωρίς 
προκαταλήψεις (Slavin, 1996). Οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν δημιουργικά και είχαν το 
ρόλο του εμψυχωτή, καθοδηγητή σε όλη τη διάρκεια του έργου.  
Το έργο συνέβαλε στην απόκτηση γνώσεων με ευχάριστο τρόπο, προκαλώντας το ενδιαφέρον 
των μαθητών για συμμετοχή στις δραστηριότητες. Καλλιεργήθηκε η σύγχρονη και ασύγχρονη 
επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας για την καλύτερη επικοινωνία εκπαιδευτικών και 
μαθητών. 
Οι μαθητές δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ξανασυμμετέχουν σε παρόμοιο πρόγραμμα. ΈΈγιναν 
πιο δημιουργικοί μέσα από τις συνεργατικές δράσεις με τη χρήση πολυμέσων (δημιουργία 
βίντεο, ζωγραφική, τηλεδιασκέψεις, χρήση διαδικτύου), ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια 
της σχολικής κοινότητας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή διερευνά τις μαθησιακές πρακτικές εκπαιδευτικών για μη τυπική και 

άτυπη μάθηση σταδιαδικτυακά σεμινάρια, τις ‘Εκδηλώσεις Μάθησης’, τα Learning Events 
(L.E.) της Κοινότητας Μάθησης και πρακτικής του eTwinning.Τα L.E. τους παρέχουν δωρεάν 
και ευέλικτη πρόσβαση στη μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση σε περιβάλλον εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ). Ως ένας από τους στόχους της έρευνας ετέθη η διερεύνηση 
των μαθησιακών πρακτικών των εκπαιδευτικών σε αυτά. Για τη διερεύνηση του 
προβληματισμού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία με ημιδομημένες 
συνεντεύξεις. Το δείγμα της έρευνας ήταν συνολικά 12 εκπαιδευτικοί, 10 ενεργοί eTwinners 
και 2 συντονιστές /σχεδιαστές των μαθημάτων για λόγους τριγωνοποίησης των απόψεων.Από 
την ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 
συμπληρώνουν την τυπική τους εκπαίδευση με μη τυπική και άτυπη μάθηση μέσω των 
L.E.υιοθετώντας πρακτικές αυτορρυθμιζόμενης και συνεργατικής μάθησης μέσα στην 
κοινότητα που δημιουργείται. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:μαθησιακές πρακτικές εκπαιδευτικών,eTwinning,learningevents 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το eTwinningλειτουργεί ως μια Κοινότητα Μάθησης και πρακτικής, όπου Σχολεία από 
όλη την Ευρώπη –και όχι μόνο- συνεργάζονται κάνοντας χρήση των ΤΠΕ. Δίνει τη 
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους τους και να 
σχεδιάσουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους παρέχει η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του. Λειτουργεί ως Κοινότητα, καθώς παρέχει εξΑΕ διαδικτυακό 
περιβάλλον, ώστε οι συμμετέχοντες να βρουν εταίρους και να αναπτύξουν συνεργατικά 
σχέδια, παιδαγωγική βοήθεια και υποστήριξη, ευκαιρίες επιμόρφωσης και αναγνώρισης για 
το έργο τους (Crawley etal, 2009).  

Στηριζόμενο στις έννοιες της ανταλλαγής και της πείρας, της προϋπάρχουσας γνώσης 
που έχει αποκτηθεί από μορφές τυπικής και μη τυπικής μάθησης βοηθά τους συμμετέχοντες 
και τους υποστηρίζει μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, των L.E. Τα σεμινάρια αυτά τους 
παρέχουν δωρεάν και ευέλικτη πρόσβαση στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. 
Παρουσιάζουν ένα δυνητικά χρήσιμο μηχανισμό για την υποστήριξη και τη δυνατότητα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης τους (Milligan& Littlejohn, 2014).  

Σύμφωνα με τη θεωρία της Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Κοινωνιοπολιτισμικές 
Θεωρίες η μάθηση νοείται ως µία ενεργή διαδικασία. Εδώ, σύμφωνα με τον Shunk, (2010) 
δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη νέας γνώσης από το μαθητή μέσω διαδικασιών ενεργητικής 
οικοδόμησης, οι οποίες συνδέουν τη νέα γνώση με την παλιά. Η μάθηση, επίσης, θεωρείται ως 
διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το άτομο μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα 
αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες (Ράπτης& Ράπτη, 2001;·Shunk, 2010; 
·Αποστολοπούλουκ.α, 2012). Το eTwinning βασίζει τη λειτουργία του στις ιδέες του 
Εποικοδομητισμού- κοινωνικού και γνωστικού- και ακολουθεί τις βασικές αρχές της θεωρίας 
αυτής ως το πώς οικοδομούν τη γνώση τα μέλη της κοινότητας (Gajek,2012). Ακόμη, 
επηρεάζεται από τις κοινωνικές θεωρίες της μάθησης, όπου η μάθηση είναι προϊόν 
αλληλεπίδρασης και αντίδρασης των συμμετεχόντων στην ομάδα έτσι ώστε να παραχθούν 
περαιτέρω δραστηριότητες και πηγές(Crawleyetal, 2010). Βάσει των αρχών αυτών οι 
εκπαιδευτικοί στα L.E. οικοδομούν τη νέα γνώση μέσα στην κοινότητα του eTwinning 
αλληλεπιδρώντας με τα άλλα μέλη. Kαλούνται, ακόμη, ως εκπαιδευόμενοι να ελέγξουν τις 
διαδικασίες με τις οποίες μαθαίνουν. Να οργανώσουνκαι να ρυθμίσουν τη μάθηση τους, 
μεμονωμένα και σε ομάδες, να διαχειριστούν το χρόνο αποτελεσματικά, να επεξεργαστούν 
και να αξιολογήσουν τις νέες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και να τις εφαρμόσουν 
(Crawley,etal., 2010; ·Barnardetal., 2008). Τα L.E. είναι σχεδιασμένα να βοηθήσουν τους 
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συμμετέχοντες να αυτοδιαχειριστούν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν τις 
πρακτικές μάθησης και τις γνωστικές τους ικανότητες για να επιτύχουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Νικολάκη&Κουτσούμπα, 2013). Ενώ έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευτικοί μέσω της συμμετοχής τους 
στα L.E. και τα οφέλη της συμμετοχής αυτής, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς η ίδια η 
διαδικασία της μάθησης, ποιες πρακτικές δηλ. ακολουθούνται κατά τη διαδικασία αυτή 
(Crawley etall,2010; · Σουβατζόγλου, 2016). 

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να προσεγγίσει πρακτικές μη τυπικής και άτυπης 

μάθησης εκπαιδευτικών, που συμμετέχουν στα διαδικτυακά μαθήματα, τα L.Ε. του 
eTwinning, μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής σε περιβάλλον εξΑΕ. Ως επιμέρους 
στόχος της έρευνας ετέθη να διερευνηθούν οι μαθησιακές πρακτικές των συμμετεχόντων σε 
αυτά και ποιέςδιαδικασίες ακολουθούνται για να προσεγγίσουν τη μάθηση εστιάζει, δηλ, στο 
πώς μαθαίνουν.Γίνεται ακόμη προσπάθεια να διερευνηθούν οι τρόποι που διαχειρίζονται τη 
μάθησή τους και οι αλληλεπιδράσεις με το μαθησιακό υλικό, με τους άλλους 
εκπαιδευόμενους, με τον διδάσκοντα εντός της κοινότητας που δημιουργείται.Το αντίστοιχο 
ερευνητικό ερώτημα που συνάδει με τον στόχο της έρευνας είναι: Πώς διαχειρίζονται τη 
μάθηση στο πλαίσιο των L.E.; Ποιές οι αλληλεπιδράσεις κατά τη μαθησιακή πορεία (υλικό, 
διδάσκων, άλλοι συμμετέχοντες); 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Η μάθηση, κατά τη συμμετοχή σε μια κοινότητα μάθησης αντιμετωπίζεται ως ικανότητα 

αναζήτησης και διαχείρισης της γνώσης των μελών μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Ο 
Παγκόσμιος Ιστός λειτουργεί επίσης ως μέσον και αξιοποιείται αποτελεσματικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Hudson, 1999). Ιδιαίτερα με τη εξάπλωση των εργαλείων Web 2.0 η 
λειτουργία των κοινοτήτων στηρίζεται στη «συλλογική δημιουργικότητα», όπου οι σχέσεις 
αναπτύσσονται συνήθως «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up), και επιτρέπουν την 
αποτελεσματικότερη ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ατόμων και ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα, 
συνήθως επαγγελματικά (Κώστας κ.α., 2011). Κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι η γνώση 
παράγεται κυρίως μέσω της αλληλεπίδρασης ανθρώπων με παρόμοιες πρακτικές και οδηγεί 
στη δημιουργία παρόμοιων ταυτοτήτων και με την παράλληλη χρήση των κοινωνικών 
δικτύων η γνώση αυτή ταξιδεύει, εξελίσσεται και αφομοιώνεται εύκολα (Tammets, etal., 2013;· 
Μαργετουσάκη & Μιχαηλίδης, 2005). Τα έμπειρα μέλη μίας τέτοιας κοινότητας γίνονται 
μέντορες στα νέα μέλη της κοινότητας αυτής και τα βοηθάνε να αποκτούν τις δεξιότητες και 
τις στάσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση κάποιου συγκεκριμένου στόχου της. Οι 
ρόλοι εναλλάσσονται και τα παλαιότερα και πιο έμπειρα μέλη επαναπροσδιορίζουν τις 
υποχρεώσεις τους ως μέντορες. Καθώς τα νέα μέλη της κοινότητας πρακτικής αποκτούν 
γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες είναι ζωτικές για την λειτουργία της κοινότητας, (Wang & 
Odell, 2007) τα παλιότερα μέλη σιγά-σιγά αποσύρονται και βοηθούν τα πιο νέα μέλη της 
κοινότητας να προχωρήσουν από την περιφέρεια της κοινότητας προς το κέντρο της (Richards 
etal., 2007; ·Richards, 2010). 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, αν και έχει διαπιστωθεί ότι οι Κοινότητες Πρακτικής 
(Communities of Practice) είναι ένας χώρος όπου μπορεί να αξιοποιηθεί η πρακτική γνώση που 
παράγεται καθημερινά στα σχολεία, η γνώση μένει αναξιοποίητη. Σύμφωνα με τους 
Μαργετουσάκη,& Μιχαηλίδη, (2005), αυτό συμβαίνει επειδή, δεν υπάρχουν μηχανισμοί 
καταγραφής, κωδικοποίησης, διάχυσης και ανάπτυξης της, καθώς ελλιπής είναι η λειτουργία 
των Κοινοτήτων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι παραπάνω ερευνητές 
διερευνούν την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών μέσω Κοινοτήτων Πρακτικής. Στα συμπεράσματά τους 
αναφέρουν ότι οι κοινότητες αν και δεν είναι διαδεδομένες στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, μπορούν να αποτελέσουν «µια βάση καταγραφής της συλλογικής γνώσης 
των εκπαιδευτικών, η οποία αναπτύσσεται, μια βάση διαλόγου ανάµεσα σε εκπαιδευτικούς, 
πολιτικούς και επιστήμονες που ασχολούνται µε την εισαγωγή και αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση». 

Ως προς τη διαδικασία της μάθησης, οι σχετικές έρευνες (Μillingan& Littlejohn, 2014; 
·Μποφίλιου ,2011; ·Νικολάκη & Κουτσούμπα, 2013; ·Βενετόπουλος,2015)·επικεντρώνονται 
στο πώς οι ίδιοι οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται το μαθησιακό υλικό, χρησιμοποιούν 
στρατηγικές αυτορρύθμισης ή εμβαθύνουν στις αλληλεπιδράσεις των μελών της κοινότητας. 
Σύμφωνα με τον Κόκκο (2008) οι μελετητές συγκλίνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με 
διαφορετικούς τρόπους, ανάλογους με την προσωπικότητα και τις ικανότητές τους. Αλλά 
εφόσον είναι ενήλικοι και αυτόβουλα επιλέγουν να γίνουν μέλη κοινοτήτων και να 
συμμετέχουν σε μια διαδικασία μάθησης, η μάθηση είναι προσωπική -, ατομική-, μπορούν να 
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μάθουν σε σχέση με τους άλλους, αλλά οι μαθησιακές αλλαγές συντελούνται ατομικά (Rogers, 
1996, σελ.113). 

Ανατρέχοντας σχετικά με το πώς μαθαίνουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε 
διαδικτυακά μαθήματα, οι Μillingan&Littlejohn (2014) στην έρευνα τους σχετικά με το πώς οι 
επαγγελματίες επωφελούνται ως προς τυπικές ή μη τυπικές ευκαιρίες μάθησης με άνοιγμα 
μέσα από μαζικά ανοικτά on-line μαθήματα επισημαίνουν ότι:α) ένας μικρός αριθμός εστιάζει 
μόνο στη χρήση βασικού μαθησιακού υλικού και β) οι περισσότεροι κάνουν χρήση και άλλων 
πόρων πέραν του μαθήματος όπως του διαδικτύου ή των βιβλίων τους. Η αλληλεπίδραση 
όμως κυρίως βασίζεται στο φόρουμ, είτε για να συζητήσουν για το μάθημα είτε να 
μοιραστούν σχετικούς συνδέσμους που είχαν βρει. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν το φόρουμ 
ως την πιο αξιόλογη πηγή άτυπης μάθησης. Υπήρξε και μια μικρή ομάδα με αρνητική 
εμπειρία στη χρήση του φόρουμ λόγω κακής τεχνικής λειτουργικότητας ή αναπάντητων 
ερωτημάτων από τους διδάσκοντες. Επίσης αλληλεπίδραση παρατηρήθηκε με τους 
συναδέλφους τους από όπου αναζητούν υποστήριξη. Η Μποφίλιου  (2011),επίσης, που 
διερευνά τη λειτουργία του φόρουμ ως χώρο συνεργασίας και μάθησης στην έρευνα της με 
συμμετοχή 100 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας διαπιστώνει ότι οι 
διδασκόμενοι ανέλαβαν το ρόλο διδάσκοντα στην κοινότητα και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις αλληλεπιδράσεις που ανέπτυξαν  μεταξύ 
τους. 

Οι παραπάνω έρευνες καταδεικνύουν ότι οι κοινότητες μάθησης και Πρακτικής 
βασίζονται στην αρχή της συμπληρωματικής πείρας, της αμοιβαίας δέσμευσης για 
οικοδόμηση γνώσης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη και της επιδίωξης για 
άτυπη μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη. 

Αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία τα δεδομένα συνάδουν επίσης με αυτά που 
υποδεικνύουν οι σχετικές με τις Κοινότητες μάθησης έρευνες και για το eTwinning, ότι 
δηλαδή επιτελείται μάθηση χωρίς εποπτεία, με χρήση ποικίλων μαθησιακών στυλ οικοδόμηση 
της γνώσης, εισαγωγή καινοτομιών, αυτονομία της μάθησης, δυνατότητα προσωπικού 
ελέγχου και επιλογής του τρόπου 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, κ.α., 2007). 

Η Αϊβαλή, (2014) πιο συγκεκριμένα στην έρευνά της σχετικά με τη διαπολιτισμική 
συνειδητότητα σε μαθητές Λυκείου μέσω των eTwinning projects διατυπώνει το συμπέρασμα 
ότι το 83% των εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας της βεβαίωσαν, ότι η συμμετοχή 
προωθεί και αναπτύσσει την αυτονομία των εκπαιδευομένων, τη διαπολιτισμική συνάντηση, 
την καινοτομία και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης η Κουτσούρη (2015) 
επισημαίνει στην έρευνα της σχετικά ‘με την ενσωμάτωση εκπαιδευτικής τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη νέων Γραμματισμών και δεξιοτήτων γραφής μέσω της πλατφόρμας του eTwinning’ 
ότι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ αποτελεσματικά ενόψει 
των αναγκών του 21ου αιώνα. Η δική μας έρευνα έρχεται να διερευνήσει τις πρακτικές που 
υιοθετούν ώστε να μάθουν. 

Οι αντίστοιχες έρευνες της ΚΥΣ σχετικά με τα L.E. ενισχύουν τα παραπάνω ευρήματα, 
καθώς οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι με τη συμμετοχή τους στα L.E. αυτό-
οργανώνουν τις μαθησιακές τους πρακτικές, διαχειρίζονται το χρόνο και το προσφερόμενο 
υλικό και αναζητούν επιπλέον στοιχεία από διαθέσιμες στο διαδίκτυο πηγές. Ακόμη η 
κυριότερη αλληλεπίδραση είναι εκείνη με τους συναδέλφους τους, καθώς εδραιώθηκαν 
σχέσεις φιλίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών και υποστήριξης, 
ικανοποίηση από τη συνεργασία και τη συνέργεια. Τη διερεύνηση των στρατηγικών αυτο-
οργάνωσης των μαθησιακών πρακτικών και τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μέσα 
στην κοινότητα που δημιουργείται καλείται να εξετάσει η παρούσα έρευνα.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα υιοθέτησε τη φιλοσοφία και μεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, 

προκειμένου να υπάρξει μια ερμηνευτική διαδικασία στα ευρήματα. Επιλέχθηκε η ποιοτική 
προσέγγιση, ως η πλέον κατάλληλη να καταγράψει αλλά και να ερμηνεύσει τις μαθησιακές 
συμπεριφορές των εκπαιδευτικών στα L.E., σε μια προσπάθεια εντοπισμού στοιχείων στη 
σφαίρα της μη τυπικής ή άτυπης μάθησης.  

Ως μέσο συλλογής των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, με σκοπό 
να συλλεχθούν στοιχεία με τα λόγια των ίδιων των υποκειμένων της έρευνας και μέσω αυτών 
να προσεγγίσει ο ερευνητής τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά ερμηνεύουν και 
κατανοούν τη μαθησιακή διαδικασία (Δασκολιά, 2000, σσ.135-138). Eλήφθησαν 12 
συνεντεύξεις συνολικά, 10 από eTwinners εκπαιδευτικούς και 2 από τους σχεδιαστές των εν 
λόγω σεμιναρίων. Οι συνεντεύξεις με τους συντονιστές ελήφθησαν για λόγους 
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τριγωνοποίησης. Η συνδυαστική χρησιμοποίηση μεθόδων συλλογής δεδομένων μπορεί να 
επικαλύψει την αδυναμία της ‘υποκειμενικότητας’, ‘της προσωπικής εμπλοκής’ και ‘της 
εμπάθειας’ των υποκειμένων στην ποιοτική έρευνα και να ενισχύσει την αξιοπιστία της 
ερευνητικής διαδικασίας (Marshall&Rossman, 1993). 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  
Εδώ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των συνεντεύξεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Μετά την οργάνωση, τη μετεγγραφή και την κωδικοποίηση των 
ευρημάτων από τις συνεντεύξεις, τα εξής θέματα αναδείχτηκαν που συσχετίζονται με το 
αντίστοιχο ερευνητικό ερώτημα.  
Συσχετισμός γνώσεων- οικοδόμηση γνώσης 

Στην ερώτηση εάν συσχέτιζαν τις νέες γνώσεις με όσα ήδη γνώριζαν ή απάντηση ήταν 
θετική από όλους. ΌΌλοι αναφέρθηκαν στη μάθηση ως μια ενεργή διαδικασία όπου η γνώση 
τους οικοδομήθηκε δυναμικά μέσα από μια προσωπική διαπραγμάτευση με τις ήδη 
προϋπάρχουσες γνώσεις αλλά και την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της κοινότητας.ΈΈτσι 
κάποιος χαρακτηριστικά δήλωσε ότι αυτό ήταν σχεδιασμένο από τους συντονιστές του 
σεμιναρίου. 

etwin 2 : «…. ΉΉταν πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο μας έβαλαν σε ομάδες, 
αρχικά μας ζητήσανε να επιλέξουμε μια έννοια που μας εκφράζει περισσότερο, και 
επιλέγοντας αυτή την έννοια μπαίναμε ξαφνικά σε ένα γκρουπ, μια ομάδα». 

Πολλοί αναφέρθηκαν στην ανάδραση με τους εισηγητές και τους άλλους συμμετέχοντες 
αλλά και σε διαδικασίες αναστοχασμού. 

etwin 4 : «…Παρακολούθησα λοιπόν ένα webinar από ένα πρεσβευτή eTwinning που 
μου έδειξε το σωστό τρόπο να το κάνω και στη συνέχεια μπόρεσα με τη σειρά μου να 
βοηθήσω και τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους μου πώς να το κάνουν σωστά.». 

Ακόμη δήλωσαν ότι κατά τη διαδικασία όχι μόνο έμαθαν οι ίδιοι αλλά έγιναν φορείς 
άτυπης επιμόρφωσης και για άλλους. 

etwin 5 : «…. ότι όσα μάθαινα τα εφάρμοζα σε ημερίδες και ενημερώσεις συναδέλφων. 
Κυρίως ανεπίσημα, παρά επίσημα. Αλλά γινόμουν φορέας της γνώσης για τους 
συναδέλφους μου που επιμόρφωνα εγώ ο ίδιος». 

Πηγές για υποστήριξη μάθησης 
Σε ένα εξΑΕ μαθησιακό περιβάλλον ο διδασκόμενος αναζητά και αντλεί τη γνώση από 

το διδάσκοντα/εισηγητή, από το παρεχόμενο υλικό που αναρτάται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ή από συνδυασμό στοιχείων της διαδικτυακής σύγχρονης ή ασύγχρονης 
επικοινωνίας. Στην περίπτωση των κοινοτήτων και των ομαδικών εξΑΕ σεμιναρίων, όπως 
είναι, τα L.E., αντλούσαν επιπλέον γνώσεις από τους ομότιμούς τους συμμετέχοντες.  

Στην ερώτηση εάν συνδύαζαν διαφορετικές πηγές για την πληροφόρηση τους και την 
άντληση των γνώσεων τους αναφέρθηκαν όλοι σε όλες τις παραπάνω πηγές και μάλιστα 
τόνισαν τη σπουδαιότητα του συνδυασμού τους. Απλά η ιεράρχηση ήταν διαφορετική, με 
τους περισσότερους (6/10) να προτάσσουν το υλικό: 

etwin 3 : «…το υλικό που μας παρείχε ο συντονιστής. Οι ομότιμοί μου, οι συνάδελφοι 
μου, δεν αναρτούσαν υλικό αλλά όλοι μοιραζόμασταν τις εμπειρίες μας, που 
αποκτούσαμε από τη γνώση των on-line εργαλείων». 

ένας τον εισηγητή, και την παρότρυνση -ενθάρρυνση για μάθηση που παρείχε: 
etwin 8 : « …. Ο εισηγητής παρέχει το υλικό, παρέχει τη στήριξη…. Είναι πολύ 
σημαντικό, γιατί χτίζουμε τη γνώση εκείνη τη στιγμή και χρειαζόμαστε την 
καθοδήγησή του». 

ΈΈνας έδωσε έμφαση στους συμμετέχοντες και την άτυπη μάθηση που η κοινότητα μπορεί 
να προσφέρει  

etwin 1: «Οι συμμετέχοντες δεν κατέθεταν απλώς απόψεις αλλά εμπειρίες. Θίγαμε και 
λιγάκι ‘δύσκολα ζητήματα’, όπως ‘πού θέλουμε στα αλήθεια να πάει το πρόγραμμα;’, 
ή ‘ τι σημαίνει διαπολιτισμικότητα…» 

ενώ δύο υποστήριξαν την αξία όλων εξίσου των πηγών ως σημαντικές στη μαθησιακή 
διαδικασία.  

etwin 9 : «…Ναι, νομίζω όλα αυτά, το καλό με τα L.E. είναι ότι συνδυάζουν διαφόρων 
πηγών δραστηριότητες, και υλικό διαφορετικής μορφής. Υπάρχουν τα σύγχρονα 
webinars, υπάρχει η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία με τους ομότιμους, όλα 
αυτά πάντα υπάρχουν συνήθως, μέσα σε ένα L.E. και από το συνδυασμό όλων αυτών 
μπορεί κάποιος να φτάσει στο επιθυμητούς στόχους που θέτει ο ίδιος αλλά και το 
πρόγραμμα». 

Οι συντονιστές αντίστοιχα, απαντώντας σε παρόμοια ερώτηση επιβεβαίωσαν την 
πολυμορφικότητα του παρεχόμενου υλικού καθώς και το σχεδιασμό του βάσει των αρχών ης 
εξΑΕ.  
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mod 1 : «…. Εγώ συνήθως ακολουθώ το motto , : ‘thelessismore’. Δηλαδή, πρέπει το 
υλικό να είναι λίγο, πολύ συγκεκριμένο, και εύστοχο.» 

 Διαχείριση μάθησης  
ΌΌλοι οι συμμετέχοντες στην ερώτηση σχετικά με το πώς προσέγγισαν τη μάθησή τους πιο 

αποτελεσματικά απάντησαν ότι  την κατεύθυναν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και 
στόχους. Το αιτιολόγησαν ότι ως ενήλικες εκπαιδευόμενοι είχαν σαφή κίνητρα και 
στοχευμένες στρατηγικές για τις γνώσεις που επεδίωκαν να κατακτήσουν. 

etwin 6 : «…Ναι καθόλη τη διάρκεια αισθανόμουν ότι εγώ διαχειρίζομαι τι θα μάθω 
και πώς θα το μάθω. Εγώ , π.χ. επέλεξα να τα δω όλα επισταμένα, βήμα – βήμα, αλλά 
στο χρόνο που ήθελα εγώ, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό». 

Αλλά υπήρξαν και αυτοί που αναφέρθηκαν στους κανόνες που όριζαν οι συντονιστές 
των σεμιναρίων και η ομάδα των εκπαιδευομένων στα L.E 

etwin 3: «…η μάθηση μου καθοριζόταν από τον εκπαιδευτή μας, και από τους 
συναδέλφους , τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, γιατί υπήρχε η αλληλεπίδραση. Υπήρχε 
το κίνητρο για μελέτη, για συνεργασία». 

Αλληλεπιδράσεις σε εξΑΕ περιβάλλον 
Αναφέρθηκαν αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων στα L.E. με τους εισηγητές των 

σεμιναρίων, με το προσφερόμενο υλικό και με τους άλλους συμμετέχοντες στην ομάδα και 
στην κοινότητα. Επίσης σχολιάζεται ο ρόλος του φόρουμ των συζητήσεων και η υιοθέτηση 
της ατομικής ή ομαδικής εργασίας για την επίτευξη των στόχων των σεμιναρίων. Οι 
υποενότητες που ακολουθούν σκιαγραφούν τα αποτελέσματα στους τομείς αυτούς  
Αλληλεπίδραση με το υλικό  

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί κύριο μοχλό στη διαδικασία της εξΑΕ. Καθώς υπάρχει η 
φυσική απουσία του διδάσκοντα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του θα πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να ενεργοποιήσει το διδασκόμενο όσο γίνεται περισσότερο. Οι συμμετέχοντες στην 
έρευνάς μας εκλήθησαν να σχολιάσουν τον άξονα της αλληλεπίδρασης του υλικού με αυτούς 
και να τι δήλωσαν:  

etwin 8 : « η προσέγγιση της μάθησης είναι ένα σύνολο πραγμάτων, που χρειάζονται 
το ένα το άλλο. και το υλικό είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί είναι η βάση πάνω 
στην οποία, πρέπει να γίνει όλη η επεξεργασία και η δουλειά». 

Μια εκ ων συντονιστών διέκρινε ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να 
αξιολογήσουν σωστά γιατί ήταν επηρεασμένοι από τη συμβατική εκπαίδευση και δεν ήταν 
ενημερωμένοι για τις αρχές της εξΑΕ. 

mod 1 : «εκεί είχαμε ένα μικρό πρόβλημα, οι εκπαιδευόμενοι ήταν ελάχιστα 
εξοικειωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε υλικό για εξΑΕ και διαδίκτυο. Η 
εξΑΕ είναι μια διαφορετικής μορφής εκπαίδευση με άλλα χαρακτηριστικά και άλλες 
απαιτήσεις ,και φαίνεται ότιπολλοί από τους εκπαιδευομένους αγνοούν βασικές της 
αρχές, γιατί τους λείπειτο θεωρητικό υπόβαθρο». 

Απαντώντας στην ερώτηση ‘ ποια θεωρείτε την σημαντικότερη αλληλεπίδραση κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία’, σχεδόν όλοι (8/10) αναφέρθηκαν στη σπουδαιότητα του 
εκπαιδευτικού υλικού του σεμιναρίου και οι 4/10 κατέταξαν τον άξονα Υλικό-
Εκπαιδευόμενος ως το πιο σημαντικό.  

etwin 5 : «Τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα την έδινα στη σχέση Υλικού και 
επιμορφούμενου. ΌΌπως σας είπα ήταν πολύ καλά δομημένο και στοχοθετημένο το 
πρόγραμμα. Από το 1-6 θα έδινα ένα 60 % στον άξονα αυτό, 20% στην αλληλεπίδραση 
επιμορφωτών - επιμορφούμενων και 20 % στην αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων 
μεταξύ τους». 

Στην ίδια ερώτηση οι συντονιστέςαπάντησαν:  
mod 2: « Το υλικό παρέχονταν διαδικτυακά και το είχα δημιουργήσει με Score, ένα 
πρόγραμμα για να φτιάξω τη σελίδα και διάφορες δραστηριότητες, εύκολες για τους 
συμμετέχοντες. Η αλληλεπίδραση εισηγητή – διδασκομένου και η αλληλεπίδραση 
διδασκομένου –υλικού είναι τα προαπαιτούμενα, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε για 
να υπάρξει ο τρίτος άξονας». 
mod 1: «…Θα έλεγα ότι εξαρτάται από τη θεωρία μάθησης κάθε φορά.Εξαρτάται από 
το τι ζητάμε κάθε φορά… ΌΌταν όμως το σχεδιάζουμε –και μιλάμε εδώ για 
learningdesign- ή μάλλον structuraldesign-, όταν μπαίνουμε και δημιουργούμε, εγώ π.χ. 
δημιουργώ στοχευμένες μορφές αλληλεπίδρασης». 

 Αλληλεπίδραση με τον εισηγητή/συντονιστή (διδάσκοντα) 
Ο ρόλος του διδάσκοντα στην εξΑΕ σίγουρα διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο στα 

παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία συνθηκών 
που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της ενεργητικής μάθησης και όχι για τη μετάδοση της 
γνώσης. Στην εξΑΕ η διδασκαλία είναι ασύγχρονη, γίνεται μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό 
και με διαδικασίες εξατομίκευσης στις οποίες ο καθηγητής έχει το ρόλο του 
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διευκολυντή(Facilitator-Moderator). Ο ρόλος αυτός σκιαγραφήθηκε από τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα: 

etwin 2 : « Σίγουρα ο εισηγητής κάθε ενότητας έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων, διότι ήταν πάντα συνδεδεμένος, απαντούσε πάντα στα 
μηνύματα μας, στο φόρουμ και προσπαθούσε να μας διευκολύνει με το υλικό, …». 

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση σχετικά με τη σημαντικότερη αλληλεπίδραση οι 
8/10 ανέφεραν τη σχέση και αλληλεπίδραση διδασκομένου – εισηγητή ως σημαντική και οι 
τρεις από αυτούς την κατέταξαν σε πρώτης σπουδαιότητας θέση.  

etwin 7 «:…Στην πρώτη θέση θα έβαζα τον άξονα αλληλεπίδρασης εισηγητή και 
διδασκόμενου .Γιατί αυτός – ο εισηγητής - ήταν που είχε την πηγή της παραπάνω 
πληροφορίας… Στο % ποσοστό , θα έδινα 50% στον εισηγητή».  

Αλληλεπίδραση διδασκομένων μεταξύ τους  
Οι διδασκόμενοι ήταν όλοι εκπαιδευτικοί από τις δύο βαθμίδες και μοιράζονταν κοινούς 

στόχους για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του σεμιναρίου. Αποτέλεσαν μια 
κοινότητα μάθησης, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και βρίσκονταν σε 
συνεχή αλληλεπίδραση για την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων. Χώρος συνάντησης η 
κοινή πλατφόρμα και μέσον συζήτησης το φόρουμ. Καταρχήν ας παρουσιάσουμε πώς 
σχολίασαν την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και πώς αξιολόγησαν τον ανάλογο άξονα. 

etwin 8 : «…εκείνο, το οποίο μελετώ, ολοκληρώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης με τους 
συναδέλφους. Η αλληλεπίδραση, είναι ο θεμελιώδης λίθος’ των L.E. και όλων των 
δράσεων που γίνονται εξΑΕ. Πρέπει να υπάρχει το μοίρασμα, αν δεν υπάρχει αυτό, 
στην ουσία αισθάνομαι ότι δεν προχωράω… Υπήρξε απόλυτη συνεργασία και 
ουσιαστική αλληλεξάρτηση». 

Ως απάντηση στην ίδια ερώτηση σχετικά με τη σημαντικότερη αλληλεπίδραση οι 8/10 – η 
μεγαλύτερη πλειοψηφία- αναφέρθηκαν σε αυτήν την αλληλεπίδραση ως πολύ σημαντική και 
οι πέντε από αυτούς τη χαρακτήρισαν ως τη σημαντικότερη από όλους τους άξονες.  

etwin 1 : «…Ως τη σημαντικότερη αλληλεπίδραση θα περιέγραφα, την μεταξύ μας 
(μεταξύ των διδασκομένων), γιατί, οι συντονιστές ξέρανε τη δομή του eTwinning, τα 
προβλήματα αλλά δεν ξέρανε την παιδαγωγική πλευρά του eTwinning. Δεν μου δίνανε 
την εντύπωση ανθρώπων που έχουν δουλέψει πραγματικά με προγράμματα, ενώ 
αντίθετα οι συμμετέχοντες φαινότανε ότι έχουν μια εμπειρία πάνω στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων». 

Και οι συντονιστές επιβεβαίωσαν ότι ο σχεδιασμός των L.E. ήταν να είναι η κεντρική 
αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων μεταξύ τους. Η βασική θεωρία μάθησης που υποστήριζε 
το σχεδιασμό ήταν η ομαδοσυνεργατική και έτσι η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών 
γίνονταν μέσα στην ομάδα , στην κοινότητα.  

mod 1: «…εκεί, εγώ η ίδια έχω βάλει το κέντρο βάρους στην αλληλεπίδραση μεταξύ 
των χρηστών, γιατί έχω διαμορφώσει τέτοιες ευκαιρίες μάθησης. δηλαδή ξέρει ο 
άλλος τι θα κάνει και πώς θα αλληλεπιδράσει. Στο τέλος βάζαμε την ομαδική 
εργασία, δηλαδή χτίζαμε σιγά σιγά την ομαδικότητα». 

Μάθηση με ατομική μελέτη- Μάθηση με ομαδική εργασία 
Ως απάντηση στην ερώτηση ‘εάν εργάστηκαν ατομικά ή σε ομάδες για την επίτευξη των 

στόχων’ μόνο οι δύο είπαν ότι εργάστηκαν αποκλειστικά και μόνο ατομικά, οι υπόλοιποι 
εργάστηκαν και με τους δύο τρόπους.  

etwin 5 : «…το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν βέβαια ατομικές. Απαιτούσαν συντονισμό 
με άλλους επιμορφούμενους με ανταλλαγή αρχείων ή ζωντανής. Οπότε έπαιξαν όλα 
το ρόλο τους, στις ομαδικές εργασίες οι ομότιμοι συνέβαλαν περισσότερο στο να 
δημιουργηθούν, σε ποσοστό θα λέγαμε ότι ατομικές ομαδικές ήταν ½, 1 ομαδικές και 
άλλα 2 μέρη ατομικές. 

Οι συντονιστές αντίστοιχα απαντώντας παρόμοια ερώτηση για τη μάθηση στις ατομικές ή 
τις ομαδικές εργασίες, απάντησαν ότι η προσέγγιση της μάθησης είναι πολυμορφική. Γιατί 
στα L.E. υπάρχουν διαφορετικού τύπου μαθητές. Χρησιμοποιούνται λοιπόν διάφοροι τρόποι 
για να τους ενεργοποιήσουν . 

mod 1 : «…ποτέ όχι μόνο μία μέθοδο, όχι μόνο ένας τρόπος, πάντα στα .L.E., σε 
οποιοδήποτε μάθημα έχω σχεδιάσει, συνδυάζω ατομική εργασία με ομαδική εργασία. 
Οπότε καλύπτονται και αυτοί που δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην ομάδα, αλλά 
και αυτοί που απογειώνονται μέσα σε μια ομάδα». 

Ομαδική εργασία και συνεργατική μάθηση 
Από τις απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στη συνεργατική μάθηση κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων στην 
ομάδα.  

etwin 8 : «…. Εκεί δουλέψαμε ως ομάδα , είχαμε κατανείμει τις αρμοδιότητες μας. 
ΉΉμασταν υπεύθυνοι να φτιάξει ο καθένας μας κάτι, και πάνω στην πλατφόρμα  
ανεβάσαμε όλες τις δραστηριότητες μας. Ο κάθε συνάδελφος, ο ομότιμος ήταν ένας 
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κρίκος στην αλυσίδα και ήταν η συμβολή τού όχι μόνο σε αυτό που έδινε. Προέκυπτε 
ένα νέο προϊόν, μια νέα δράση ,συνολική, να μην ξεχωρίζει τι έκανε ποιος». 

Οι συντονιστές, αντίστοιχα δήλωσαν ότι αξιοποιούσαν κατά περίπτωση τις θεωρίες 
μάθησης και σχεδίαζαν τις δραστηριότητες. Αλλά στις ομαδικές εργασίες χρησιμοποιούσαν 
την ομαδοσυνεργατική σε συνδυασμό με τις αρχές της μάθησης ενηλίκων και οδηγούσαν την 
ομάδα να αντλεί στοιχεία μέσω της αλληλεπίδρασης από τα μέλη της. 

Mod 1: «…Υπήρχε το learningtogether, το μαθαίνουμε μαζί… ΈΈχω χρησιμοποιήσει 
διάφορα μοντέλα ομαδοσυνεργατικής. Βέβαια από κει και πέρα, ακολουθούμε την 
κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, οπωσδήποτε οι ενήλικες έρχονται με μια εμπειρία 
μάθησης και την αξιοποιούμε όσο μπορούμε…». 

Ακόμη αξιοποιήθηκε και το μοντέλο της αυτορυθμιζόμενης μάθησης αρκετά και αυτό 
εξαρτιόταν από τον πληθυσμό – στόχο κάθε φορά. 

mod 1: «…έχω επίσης εφαρμόσει όχι μόνο το μοντέλο της αυτορρυθμιζόμενης αλλά 
και της αυτοαποτελεσματικότας. χρησιμοποιώ έναν συνδυασμό του self-
regulationmodelandself-efficacymodel. Πάντοτε παίζει ρόλο ο πληθυσμός που είναι 
απέναντί μας». 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν 

στα L.E. του eTwinning προσεγγίζουν τη μη τυπική τους εκπαίδευση και το πεδίο της άτυπης 
μάθησης κυρίως μέσα από συνεργατικές πρακτικές στην εξΑΕ κοινότητα. Επίσης ρυθμίζουν 
σε μεγάλο βαθμό και κατευθύνουν τη μάθησήτους μέσω της οριοθετημένης στοχοθεσίας και 
της οικοδόμησης της γνώσης με αναδιαμόρφωση των αρχικών στόχων τους, όταν απαιτείται. 
Σημαντικό και λειτουργικό μέρος της διαδικασίας αυτής είναι οι αλληλεπιδράσεις με το 
υλικό, τον διδάσκοντα και τους συναδέλφους τους. 

Η οικοδόμηση της γνώσης κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων πραγματώθηκε δυναμικά με 
το συσχετισμό των προγενέστερων γνώσεων με τα νέα ερεθίσματα που δόθηκαν από το υλικό 
και τους συντονιστές αλλά κυρίως από την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της κοινότητας 
που δημιουργήθηκε. Από το περιεχόμενο των απαντήσεων συνάγουμε ότι η γνώση προέκυψε 
ως ‘δούναι και λαβείν’, καθώς οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι όχι μόνο έμαθαν οι ίδιοι αλλά 
στη συνέχεια έγιναν οι ίδιοι φορείς άτυπης μάθησης για τους άλλους μέσα και έξω από την 
ίδια την κοινότητα.  

Οι βασικές πηγές άντλησης της μάθησης αλλά και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών 
ήταν ο συντονιστής των σεμιναρίων και το υλικό που παρείχε στην πλατφόρμα αλλά και οι 
άλλοι συμμετέχοντες που λειτούργησαν ως κύρια πηγή άτυπης μάθησης στην κοινότητα που 
δημιουργήθηκε. ΌΌλοι υποστήριξαν την αξία όλων των παραπάνω πηγών με κάποιους να 
προτάσσουν το εκπαιδευτικό υλικό, μερικούς το συντονιστή και τους περισσότερους τους 
συνεκπαιδευομένους τους. Το δυναμικό περιβάλλον μάθησης που δημιουργήθηκε μεταξύ 
διδασκομένων, διδάσκοντα και διδασκομένων μεταξύ τους, εκτιμούμε ότι απέφερε το 
επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα. Αυτό συνάγεται από τις απόψεις των εκπαιδευομένων 
που τόνισαν τη σπουδαιότητα του υλικού ως βάση μελέτης και διαπραγμάτευσης των 
μαθησιακών στόχων, παράλληλα με την υποστήριξη του συντονιστή αλλά κυρίως ως 
‘θεμελιώδη λίθο’ την ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων για την τελική 
κατάκτηση των μαθησιακών στόχων στην κοινότητα μάθησης που δημιουργήθηκε. 
Καθοριστικό στοιχείο για τη μαθησιακή πορεία των συμμετεχόντων, εκτιμάται ότι ήταν ο 
τρόπος μελέτης (ατομική – ομαδική εργασία) στα L.E.  

Αναφορικά με τον τρόπο μελέτης τους είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο από δύο επιλέχθηκε η 
ατομική μελέτη ενώ η συντριπτική πλειοψηφία προσέγγισε τους μαθησιακούς στόχους μέσω 
και των δύο τρόπων. Την ίδια άποψη συμμερίζονται και οι συντονιστές δεδομένου ότι 
σχεδιάζουν τα μαθήματα πολύμεθοδικά για να ικανοποιήσουν τα διάφορα μαθησιακά στυλ 
των εκπαιδευομένων. Για να προσεγγίσουν τη μάθηση όλες οι μορφές επικοινωνίας 
χρησιμοποιήθηκαν με κυρίαρχο το μικτό συνδυαστικό μοντέλο ασύγχρονης και σύγχρονης 
επικοινωνίας.  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι εκπαιδευτικοί αυτο-διαχειρίστηκαν τη μάθησή τους με δύο κυρίως πρακτικές που 

αναλογούσαν στο μαθησιακό στυλ του καθενός. Την προσέγγισαν ως μια ενεργή διαδικασία, 
όπου η γνώση τους οικοδομήθηκε δυναμικά μέσα από μια προσωπική διαπραγμάτευση με 
προϋπάρχουσες γνώσεις και την αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της κοινότητας. Οι 
πρακτικές που υιοθέτησαν ήταν: 

Ø Ατομική μελέτη που ήταν πιο κατάλληλη για τα άτομα που αυτορρύθμιζαν σε μεγάλο 
βαθμό τη μάθηση τους και ήταν περισσότερο εξασκημένοι στην μελέτη σε εξΑΕ 
περιβάλλον. Αυτή είχε τα εξής χαρακτηριστικά:  



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

112 
 

ü μάθηση σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες/ κίνητρα  
ü σαφείς στόχους που αναπροσαρμόζονταν κατά περίπτωση  
ü στοχευμένες στρατηγικές για τις γνώσεις που επεδίωκαν να κατακτήσουν 
ü μάθηση κατευθυνόμενη και από τους συντονιστές και το υλικό 
ü μάθηση μέσω ανατροφοδότησης από άλλα μέλη της ομάδας  
ü εφαρμογή του μοντέλου της αυτορρυθμιζόμενης αλλά και της 

αυτοαποτελεσματικότας των διδασκομένων (απόψεις συντονιστών) 
ü ελάχιστα καθοδηγούμενη μάθηση-μόνοι τους αναλάμβαναν πρωτοβουλίες 

(απόψεις συντονιστών) 
Ø Ομαδική εργασία ως αποτέλεσμα της συνεργατικής μάθησης στην κοινότητα. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ήταν: 
ü υιοθέτηση του Εποικοδομητισμού- Ομαδοσυνεργατικής Μεθόδου  
ü αξιοποίηση εμπειριών- μετασχηματίζοντας την παλαιά γνώση με νέα 

δεδομένα( εκπαίδευση ενηλίκων) 
ü συνεργασία για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, για την παραγωγή των 

τελικών προϊόντων- ανατροφοδότηση 
ü ‘έμαθαν μαζί’ με τους συναδέλφους τους  
ü δημιουργία νέων μαθησιακών προϊόντων ως μια συλλογική δράση 
ü δημιουργία ταυτοτήτων μέσα και έξω από τα όρια της ομάδας- κοινότητας  

Τέλος, μπορούμε νασυμπεράνουμε ότι τα L.E. του eTwinning ήταν για όλους μια εμπειρία 
σημαντική που συνέβαλε στην στη μη τυπική και άτυπη μάθησή τους. ΌΌπως χαρακτηριστικά 
είπε μία εκ των συμμετεχόντων «…Τα L.E. και γενικά το eTwinning ήταν το άνοιγμα της 
τάξης, ένα παράθυρο στον κόσμο, για να ανταλλάξουν τις απόψεις τους, τις πρακτικές τους 
και να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι τους». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Αϊβαλή, Μ. (2014). Raising Cultural awareness through the eTwinning programin high school 

students(Μεταπτυχιακήεργασία).Πάτρα : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
Αποστολοπούλου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. & Καρατράντου, Α. (2012). Οι Θεωρίες 

Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Μία εμπειρική έρευνα. Στο 
Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.) Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Βόλος, 28-30 Σεπτ 2012, σσ .53-60. 

Bενετόπουλος, Π. (2015). Αποδοχή και χρήση των διαδικτυακών συνεργατικών 
κοινοτήτων μάθησης από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Μεταπτυχιακή 
εργασία). Πάτρα : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Δασκολιά, Μ-Κ., (2000). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή (αρ. 2). Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Κόκκος, Α. (2008). Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρητικές προσεγγίσεις. 
(τομ. Α). Πάτρα: Ε.Α.Π. 

Κομνηνού, I., Τζανακάκης ,Α., &Φρέντζου, Μ. (2007).eTwinning: μια νέα προοπτική για 
τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση, «Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή πρόσβαση και 
εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».Αθήνα. 

Κουτσούρη, Μ. (2015). Integrating educational technology for the development of New 
Literacies and writing skills in an online collaboration context via the E-twinning platform.Πάτρα: 
ΕΑΠ. (Διπλωματική Εργασία). 

Κώστας, A., Βρατσάλης, Κ. &. Σοφός, Α. (2011). Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση 
προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ΈΈνταξη και 
Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, (σσ. 423-434). 

Μαργετουσάκη, Α. & Μιχαηλίδης, Π. (2005). Οι Κοινότητες Πρακτικής ως Χώρος 
Μάθησης και Ανάπτυξης. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.) Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτ 
2005. 

Μποφίλιου, Α. (2011). Η επίδραση σε on-line περιβάλλοντα μάθησης. (Δημοσιευμένη 
Μεταπτυχιακή εργασία). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. 

Νικολάκη, Ε. & Κουτσούμπα, Μ. (2013). Η αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στην εξΑΕ. The 
Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 9 (1), σελ.19-31. 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001). Είναι δυνατόν να αλλάξει η κουλτούρα της μάθησης με 
την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση; Η σημασία της παιδαγωγικής 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

113 
 

μόρφωσης των εκπαιδευτικών και η υστέρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. 
Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Τεχνικές, Εφαρμογές, 
Κατάρτιση Εκπαιδευτικών» Ρόδος, 14 & 15 Δεκ 2001 (σσ. 47-70). 

Σουβατζόγλου, Β. (2016). Το eTwinning ως Κοινότητα Πρακτικής και η συμβολή του στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Αυτοέκδοση. 

Barnard, L., Paton, V. &Lan, W. (2008). Online Self-Regulatory Learning Behaviors as a 
Mediator in the Relationship between Online Course Perceptions with Achievement.International 
Review of Research in Open and Distance Learning, 9 (2). 

Crawley, C., Gilleran, A., Scimeca, S., Vuorikari, R. &Wastiau, P. (2009).Beyond School 
Projects.A report on eTwinning 2008-2009.Brussels : Central Support Service for eTwinning (CSS) & 
European Schoolnet. 

Crawley, C., Gerhard, P., Gilleran, A. &Joycee, A.(2010). Twinning 2.0. Χτίζοντας την 
κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη (Μετ. GDrakakise) . Βρυξέλλες: Κεντρική Υπηρεσία 
Στήριξης για το eTwinning (ΚΥΣ) 

Gajek, Ε.(2012). Constructionism in Action within European eTwinning Projects. In 
Zhang,F.(2012), Computer-Enhanced and Mobile-Assisted Language Learning: Emerging Issues and 
Trends,( pp. 116-137). Australia: University of Canberra. 

Hudson, B. (1999). A social perspective on teaching and learning in the context of computer-
mediated communication in teacher education.Journal of Information Technology for Teacher 
Education, 8 (3), 349-360. 

Jeffs T. & Smith M. (1990). Educating informal educators inJeffs T. & Smith M. (1990).Using 
Informal Education, Buckingham: Open University Press. 

Marsall, C., &Rossman, G.B. (1993).Designing Qualitative research. USA: Sage Publications. 
Milligan, C & Littlejohn, A. (2014).Supporting Professional Learning in a Massive Open Online 

Course.In International Review of Research in Open and Distance Learning, 15 (5), 187-213. 
Richards, J.C., Bennett, S., & Shea, K. (2007). Making meaning of preservice teachers’ and 

graduate students’ interpersonal communication in a community of practice. The Qualitative Report, 
12 (4), 639-657.  

Richards, J.C. (2010). Mentoring preservice teachers in a community of practice summer literacy 
camp: Master’s students’ challenges, achievements and professional 
development.TheQualitativeReport, 15 (2), 318-339. 

Rogers, A., (1996). Η εκπαίδευση ενηλίκων. Αθήνα: Εκδόσεις Mεταίχμιο (1998 ελληνική 
γλώσσα). 

Shunk, H. D. (2010). Θεωρίες Μάθησης. Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Αθήνα: 
Μεταίχμιο. 

Tammets, K., Pata, K., & Laanpere, M. (2013). Promoting Teachers’ Learning and Knowledge-
Building in a Socio-Technical System.In International Review of Research in Open and Distance 
Learning,14 (3), 251-272. 

Wang, J. & Odell, S. (2007). An alternative conception of mentor-novice relationships: Learning 
to teach in reform-minded ways as a context. Teaching and Teacher Education, 23, 473-489. 
 
 
  



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

114 
 

Οι κοινότητες πρακτικής ως υπηρεσίες με εκπαιδευτική αξία 
 

Λάζου Αργύριος1  Θεοφανέλλης Τιμολέων2 
 

1 Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 79 – 01 & ΠΕ 11  
lazouargy@sch.gr  

 

2 Εκπαιδευτικός ΠΕ 86 & ΠΕ 04.01  
timtheo@sch.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι κοινότητες πρακτικής αποτελούν ένα τρόπο αλληλεπίδρασης και αυτοβελτίωσης. Οι 
συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος εθελοντικά με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών. Η διαδικτυακή μορφή τους έχει αρκετές ιδιαιτερότητες οι οποίες παρουσιάζονται 
και είναι σημαντικό να τι γνωρίζει κάποιος που επιθυμεί να συμμετέχει. Το διαδίκτυο αλλάζει 
τα δεδομένα στις κοινότητες πρακτικής αφού δίνει νέες δυνατότητες, αλλά και στα άτομα 
που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές ως προς το μέσο (π.χ. αλληλεπίδραση) και διευρύνει 
χωρικά το εύρος των ανθρώπων που μπορούν να αλληλοεπιδράσουν. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζονται οι κοινότητες πρακτικής και αυτά που χρειάζεται να γνωρίζουν οι 
εκπαιδευτικοί ώστε να συμμετέχουν σε τέτοιες κοινότητες. Παρουσιάζεται ο τρόπος που 
αυτές λειτουργούν και αυτά που μπορεί να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς. Επίσης 
έμφαση δίνεται στους παράγοντες που επιδρούν στη λειτουργία και στις προϋποθέσεις για να 
είναι αποτελεσματική η συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής. Μέσα από τη συμμετοχή του 
σε αυτές ο εκπαιδευτικός μπορεί να βελτιωθεί προσωπικά και να ανταλλάξει υλικό και καλές 
πρακτικές.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κοινότητες πρακτικής, communities of practice, διαδικτυακές κοινότητες 
πρακτικής  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες και εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (web) που ανήκουν 
στην κατηγορία εφαρμογών του web 2.0 και που ήδη χρησιμοποιούνται σε κάποιο βαθμό στην 
εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν τα ιστολόγια (blogs), wikis, υπηρεσίες 
διαμοιρασμού πολυμέσων (multimedia sharing services), εικονικούς κόσμους και κοινωνικά 
δίκτυα (O’ Reilly, 2005). Πολλές από τις υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
εκπαιδευτικά. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που μπορούν να 
θεωρηθούν ως κοινότητες πρακτικής, χωρίς φυσικά να αποκλείονται τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά των web 2.0 εφαρμογών. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Ως κοινότητα ορίζεται μια ομάδα ατόμων τα οποία συναθροίστηκαν, πραγματικά ή 

δικτυακά, με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων (Conrad, 2002). Το σύνολο των 
αλληλεπιδράσεων μέσω των οποίων θα επιτευχθεί ο κοινός στόχος, καθώς και το σύνολο των 
σχέσεων που θα δημιουργηθούν, είναι τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν και καθορίζουν 
την κοινότητα. ΌΌταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή, τότε δεσμεύονται σε ένα δίκτυο 
σχέσεων, που συνδυάζει κοινές δραστηριότητες και κοινωνική αλληλεπίδραση (Preece, 2000). 
Η κοινότητα λοιπόν «στεγάζει» άτομα που έχουν κάτι κοινό, που αλληλεπιδρούν σε έναν 
πραγματικό χώρο ή διαμέσου μιας κοινής ταυτότητας (Brooks 1997), είναι αφοσιωμένα στην 
κοινότητα μέσω της διαρκούς συμμετοχής, αλληλοβοηθούνται και δείχνουν εμπιστοσύνη το 
ένα στο άλλο (Rovai, 2002). 

Ο όρος Κοινότητες Πρακτικής (communities of practice) είναι πρόσφατος, αλλά 
αναφέρεται σε ένα φαινόμενο χιλιάδων ετών αφού οι άνθρωποι πάντοτε δρούσαν μέσα σε 
ομάδες αποτελώντας μέλη τους. Ο όρος προέρχεται και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τις 
θεωρίες μάθησης που προσεγγίζουν την κοινωνική συμμετοχή ως μια διαδικασία μάθησης 
και γνώσης. Οι άνθρωποι σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση χρειάζονται συζήτηση, 
πειραματισμό και ανταλλαγή εμπειριών, ειδικά όταν προχωρούν σε πολύπλοκες προκλήσεις 
και αξιοποιούν την κοινότητα πρακτικής σαν βασική πηγή γνώσης. Οι κοινότητες πρακτικής 
(ΚΠ) είναι λοιπόν ομάδες ατόμων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης. 
Μοιράζονται ένα ενδιαφέρον, ή ακόμη και πάθος για κάποιο θέμα και αλληλεπιδρούν για να 
μάθουν περισσότερα για αυτό (Wenger, 1998). Οι κοινότητες πρακτικής είναι ουσιαστικά 
ομάδες ατόμων με κοινές (επαγγελματικές συνήθως) κοινωνικές πρακτικές (Tonella, 2005). 
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Ενδεικτικά παραδείγματα μια ομάδα μηχανικών που εργάζονται στα παρόμοια προβλήματα, 
ένα δίκτυο γιατρών που ερευνούν κάποια νέα τεχνική ή μια ομάδα εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν το ίδιο μάθημα στο σχολείο. Ο ρόλος που παίζουν οι Κοινότητες Πρακτικής στη 
διεργασία της μάθησης αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα 
δε οι Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ) εμφανίζονται σαν μείζον θέμα και στη θεωρία του 
εποικοδομητισμού (Constructionism) σύμφωνα με την οποία συνεργασία σημαίνει από κοινού 
οικοδόμηση της γνώσης και αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων με βάση την 
αμοιβαία εμπλοκή τους στην ομάδα. Ως δικτυακές κοινότητες, τέλος, ορίζονται οι κοινωνικές 
δομές που δημιουργούνται στο διαδίκτυο όταν αρκετοί άνθρωποι παίρνουν μέρος σε 
συζητήσεις για αρκετό καιρό και σχηματίζουν διαπροσωπικές σχέσεις (Rheingold, 1993). Οι 
Hiltz & Wellman (1997) θεωρούν βασικό στοιχείο στον ορισμό της διαδικτυακής κοινότητας 
το κοινό ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες. Οι ΚΠ που διαμορφώνονται στο διαδίκτυο 
μπορούν να ιδωθούν ως μια μορφή ομαδοσυνεργατικής μάθησης που πραγματοποιείται με τη 
χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας είναι: α) το πεδίο, το συγκεκριμένο δηλαδή 

αντικείμενο ενδιαφέροντος στο οποίο δεσμεύονται τα μέλη της κοινότητας, β) η κοινότητα: οι 
δραστηριότητες, οι συναντήσεις, η αλληλοβοήθεια, η ανταλλαγή απόψεων και γ) η πρακτική: 
το συγκεκριμένο κτήμα δεξιοτήτων, η ανάπτυξη μιας κοινής πρακτικής (λίγο ή πολύ 
ενσυνείδητη). 

Σύμφωνα με τους Hildreth et al. (1998) κάποια χαρακτηριστικά των Κοινοτήτων 
Πρακτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ενώ άλλα λιγότερο. Ως σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
των Κοινοτήτων Πρακτικής είναι η επικοινωνία, η μάθηση, η συμμετοχή, η κοινότητα και 
μετά η εξέλιξη, ο κοινός σκοπός, η κοινή γλώσσα, το κοινό υπόβαθρο/εμπειρία, ο δυναμισμός, 
η δημιουργία νέας γνώσης, και η αλληλεπίδραση. Λιγότερο σημαντικά θεωρούνται οι 
παρόμοιες εργασίες, η Περιφερειακή Συμμετοχή (LPP), η προαιρετικότητα, η 
ευμεταβλητότητα, η ανεπισημότητα, η αφηγηματικότητα. Η έννοια της Περιφερειακής 
Συμμετοχής (LLP) αναφέρεται και αναλύεται παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο. 

Οι ΚΠ αποτελούνται από άτομα που συμμετέχουν λόγω της κοινής θέλησής τους και των 
κοινών ενδιαφερόντων τους (Tonella, 2005). Μια κοινότητα πρακτικής χτίζεται γύρω από 
αυθεντικά προβλήματα της καθημερινότητας. Η γνώση παρουσιάζεται συνδεδεμένη με τις 
πραγματικές εφαρμογές που έχει, γιατί μόνον τότε είναι αξιοποιήσιμη από τα μέλη της 
κοινότητας. Η μάθηση επομένως δεν διαχωρίζεται από την κοινωνιολογική πρακτική της 
κοινότητας, συνεπώς η δέσμευση σε μια τέτοια κοινή πρακτική συμπεριλαμβάνει και μάθηση 
(Lea & Blake, 2002). Οι κοινότητες πρακτικής ενεργούν ως ζωντανή πηγή πληροφοριών για τα 
μέλη τους (Wenger, 1998) και δημιουργούν έναν χαρακτηριστικό τρόπο επικοινωνίας και 
έκφρασης (Yates & Orlikowski, 1992). Μια κοινότητα πρακτικής δεν περιλαμβάνει μόνο την 
τεχνική γνώση ή τη δεξιότητα που σχετίζεται με την πραγματοποίηση ενός έργου, αλλά και 
ένα πλήθος σχέσεων που αναπτύσσονται με το χρόνο (Lave & Wenger, 1991). Τα μέλη 
εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις, βοηθά το ένα το άλλο, ανταλλάσσουν 
πληροφορίες και οικοδομούν σχέσεις που επιτρέπουν σε αυτά να μαθαίνουν το ένα από το 
άλλο (Wenger, 1998). Το γεγονός της οργάνωσης γύρω από μια συγκεκριμένη θεματική 
περιοχή και την πρακτική εξάσκησή της δίνει στα μέλη μια αίσθηση κοινής δράσης και κοινής 
ταυτότητας. Για να λειτουργήσει σωστά μια κοινότητα πρακτικής χρειάζεται να 
δημιουργήσει και να καθιερώσει κοινές ιδέες, δεσμεύσεις και κοινή μνήμη (Smith, 2003). 

Η συμμετοχή σε μια κοινότητα πρακτικής προϋποθέτει δέσμευση στον θεματικό χώρο και 
κατά συνέπεια την ύπαρξη ενός κοινού ενδιαφέροντος και μιας κοινής δεξιότητας η οποία 
διακρίνει τα μέλη από τους υπόλοιπους ανθρώπους (Wenger, 1998). Η συμμετοχή αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής (Lave & Wenger, 1991), η 
οποία δεν συνεπάγεται ταυτόχρονη παρουσία και αυστηρά οριοθετημένη ομάδα. 
Συνεπάγεται συμμετοχή σε δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα μέλη αποκτούν μια 
ξεκάθαρη εικόνα του λόγου ύπαρξης της συγκεκριμένης κοινότητας. Ο κύκλος ζωής μιας 
κοινότητας πρακτικής καθορίζεται από την αξία που θεωρούν τα μέλη ότι έχει η κοινότητα 
και όχι με βάση ένα οργανωμένο χρονοδιάγραμμα. Μια τέτοια κοινότητα δεν δημιουργείται 
με την έναρξη μιας προγραμματισμένης εργασίας, ούτε εξαφανίζεται με το πέρας των 
εργασιών. Η δημιουργία της απαιτεί κάποιο χρόνο και μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και 
μετά το τέλος της εργασίας (Wenger, 1998). 

Ο όρος «κοινότητα» σηματοδοτεί ακριβώς την προσωπική βάση πάνω στην οποία 
διαμορφώνονται οι σχέσεις. Υπονοεί επίσης ότι οι κοινότητες πρακτικής δεν περιορίζονται 
από τα τυπικά γεωγραφικά, επιχειρησιακά ή λειτουργικά όρια αλλά από τις κοινές εργασίες, 
πλαίσια και εργασιακά ενδιαφέροντα (Lesser & Prusak, 1999). 

Ο όρος «πρακτική» υπονοεί τη «γνώση μέσα στη δράση». Η έννοια της «πρακτικής» 
αφορά την αναπαράσταση του πως ενεργούν τα άτομα στη δουλειά τους καθημερινά, σε 
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αντίθεση με πιο επίσημες πολιτικές και διαδικασίες που αντικατοπτρίζουν το πώς πρέπει να 
γίνεται η δουλειά. Επίσης, ο όρος «πρακτική» αναφέρεται στη δυναμική διαδικασία μέσω της 
οποίας τα άτομα μαθαίνουν πώς να κάνουν τη δουλειά τους διεκπεραιώνοντας εργασίες και 
αλληλεπιδρώντας με άλλους που διεκπεραιώνουν παρόμοιες εργασίες (Lesser & Prusak, 1999). 

ΈΈνας παρεμφερής όρος με αυτόν της κοινότητας πρακτικής είναι ο όρος κοινότητα 
γνώσης (knowledge community). Οι κοινότητες γνώσης (Sallis & Jones, 2002) είναι αυτο-
οργανωμένες ανεπίσημες ομάδες, οι οποίες έχουν κοινωνικό νόημα για τα μέλη τους, τα 
οποία αξιολογούν θετικά τις σχέσεις που διαμορφώνονται στην κοινότητα. Οι κοινότητες 
γνώσης είναι κοινότητες μάθησης και διαμορφώνονται γύρω από κοινούς σκοπούς και 
πράγματα που έχουν νόημα. Οι κοινότητες γνώσης αφορούν την κοινή επιδίωξη στη λύση 
προβλημάτων, μπορούν να αξιοποιήσουν τον συναισθηματικό δείκτη νοημοσύνης των μελών 
τους και έχουν ισχυρή απήχηση στην εκπαίδευση. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΠ 
Τη σημασία της δημιουργίας της γνώσης μέσω της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

και ιδιαίτερα στις Κοινότητες Πρακτικής τονίζει και ο Wenger (1998) εισάγοντας παράλληλα 
τον όρο Περιφερειακή Συμμετοχή (Legitimate Peripheral Participation). Με αυτόν υποδηλώνει 
ότι οι νεοεισαχθέντες σε μια κοινότητα δεν μαθαίνουν μέσα από την επίσημα 
καταγεγραμμένη γνώση αλλά από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της ομάδας και από 
αυτά που γνωρίζουν οι παλιότεροι. Η συμμετοχή για τον Wenger είναι κάτι παραπάνω από 
συνεργασία, αφού εμπεριέχει σχέσεις συγκρουσιακές και αρμονικές, διαπροσωπικές και 
πολιτικές, ανταγωνιστικές και συνεργατικές. Η μάθηση είναι κοινωνική συμμετοχή, δηλαδή, 
μια διαδικασία όπου οι άνθρωποι δεν είναι απλά οι ενεργοί μέτοχοι στην πρακτική της 
κοινότητας, αλλά είναι επίσης μέτοχοι σε μια διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσουν την 
ταυτότητά τους σε σχέση με αυτή την κοινότητα. Οι αλληλεπιδράσεις στο εσωτερικό της 
κοινότητας πρακτικής συνεπάγονται και τη διαπραγμάτευση της πληροφορίας και την 
απόκτηση εμπειρίας των μελών από τη συμμετοχή τους στην κοινότητα, που έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μεταπήδησή τους σε διαφορετικό καθεστώς, από την περιφέρεια της 
κοινότητας προς το κέντρο (Lave & Wenger, 1991). ΈΈρευνες, (βλέπε Stahl, 2000) δείχνουν ότι 
τα μέλη μιας κοινότητας πρακτικής δουλεύουν με συμφωνημένο τρόπο. Ο συντονιστής έχει 
το ρόλο του συνεργάτη καθοδηγητή και τα μέλη ακολουθούν κανόνες επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Σε μια τέτοια κοινότητα οι πληροφορίες που αφορούν στην καθημερινή 
πρακτική όπως αυτή διαμορφώνεται από συζητήσεις, η ανταλλαγή εμπειριών, καθώς και η 
διαμόρφωση ιδιαίτερης ορολογίας κρίνονται ως ιδιαίτερης σημασίας γιατί πρόκειται για 
πληροφορίες που τα μέλη έχουν ανάγκη και δημιουργείται ένα κλίμα κοινότητας (Orr, 1990). 

Οι κοινότητες πρακτικής έχουν συνδεθεί επιπρόσθετα με την αναζήτηση και εύρεση, το 
μοίρασμα, τη μεταφορά και την αρχειοθέτηση γνώσης, καθώς και με τη δημιουργία σαφούς 
εξειδίκευσης ή την άρρητη (ή υποκειμενική ή αφανή) γνώση (tacit knowledge). Η άρρητη αυτή 
γνώση, βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων και θεωρείται ότι είναι οι πολύτιμες εμπειρίες 
σχετικές με την εργασία που δεν μπορούν εύκολα να αποκτηθούν, να κωδικοποιηθούν και να 
αποθηκευτούν (Davenport & Prusak, 2000), (Hildreth & Kimble, 2002). Μελέτες έχουν πράγματι 
δείξει ότι οι εργαζόμενοι περνούν το ένα τρίτο του χρόνου τους αναζητώντας πληροφορίες 
και είναι πέντε φορές πιο πιθανό να απευθυνθούν σε ένα συνάδελφο παρά σε άλλες πηγές 
πληροφόρησης (βιβλίο, οδηγίες χρήσης ή βάση δεδομένων) (Davenport & Prusak, 2000). Το να 
απευθύνεται κάποιος σε άλλα μέλη οδηγεί σε κέρδος χρόνου από μέρους του. Τα μέλη μιας 
ΚΠ κατέχουν άρρητη γνώση που μπορεί να είναι δύσκολο να αποθηκευτεί και να ανακτηθεί 
εκτός της κοινότητας. Για παράδειγμα ένα άτομο μπορεί να μοιραστεί το βέλτιστο τρόπο 
χειρισμού μιας κατάστασης βασισμένο στις δικές του εμπειρίες. Αυτό μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα σε κάποιον άλλο να αποφύγει λάθη και να μάθει γρηγορότερα. Σε μια κοινότητα 
πρακτικής τα μέλη συζητούν ανοιχτά και εκθέτουν ιδέες σχετικά με κάποια δράση που 
μπορεί να οδηγήσει σε νέες δυνατότητες. Ο τύπος της πληροφορίας που μοιράζεται και 
μαθαίνεται σε μια κοινότητα πρακτικής είναι απεριόριστος (Dalkir, 2005). Η βέλτιστη 
απόδοση στην εργασία απαιτεί την ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη. Οι 
κοινότητες πρακτικής βοηθούν τα άτομα να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στο να 
γνωρίσουν κάτι -ρητή γνώση (explicit knowledge)- και το να γνωρίζουν κάτι αλλά να έχουν 
επιπλέον την ικανότητα να μπορούν να το αξιοποιήσουν (Duguid, 2005). 

Σύμφωνα και με τους Thomas et al. (2001), η κοινότητα πρακτικής συνολικά αλλά και 
ατομικά θεωρείται δυνητικά μια πλούσια πηγή από χρήσιμες πληροφορίες με τη μορφή 
πραγματικών εμπειριών ή με άλλα λόγια βέλτιστων πρακτικών. ΈΈτσι, σε σχέση με τη 
διαχείριση γνώσης, η κοινότητα πρακτικής αποτελεί μια πηγή περιεχομένου για ένα 
συγκεκριμένο θέμα που αν κωδικοποιηθεί, τεκμηριωθεί και αρχειοθετηθεί μπορεί να υπάρχει 
πρόσβαση σε αυτή αργότερα. 

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της Κοινότητας Πρακτικής διαδραματίζουν επίσης τα 
«οριακά αντικείμενα». Σύμφωνα με την Davenport (2001) τα «οριακά αντικείμενα» (boundary 
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objects) παρέχουν κοινό έδαφος στους κοινωνικούς δράστες για να δουλέψουν μαζί. Ο όρος 
συμπεριλαμβάνει αρχεία, «συνταγές», συστήματα κατηγοριοποίησης, καταλόγους 
ευρετηρίων. Είναι αρκετά εύπλαστα για να προσαρμόζονται στις τοπικές ανάγκες και 
περιορισμούς των διάφορων μελών που τα χρησιμοποιούν και από την άλλη είναι αρκετά 
συμπαγή ώστε να διατηρήσουν την κοινή ταυτότητα ανάμεσα στα διάφορα μέρη. Αυτά τα 
αντικείμενα μπορούν να μεταλλάξουν ένα νεοεισερχόμενο, ή περιφερειακό συμμετέχοντα σε 
ένα πλήρως συμμετέχον μέλος της κοινότητας. Τα οριακά αντικείμενα μπορούν επίσης να 
υποστηρίξουν την κείμενη δράση (situated action) ως σημεία σύγκλισης πρακτικών και 
απόψεων, τα οποία μπορούν να δράσουν καταλυτικά για την παραγωγή καινοτομίας. 

Μια άλλη σημαντική λειτουργία της Κοινότητας Πρακτικής είναι η συνεισφορά γνώσης. 
Σύμφωνα με τους Sharratt & Usoro (2003) η συνεισφορά είναι μια διαδικασία όπου ένας πόρος 
προσφέρεται από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο. Για να υπάρξει συνεισφορά, θα πρέπει να 
υπάρξει ανταλλαγή, ο πόρος θα πρέπει να μετακινηθεί από τον κάτοχο στον αποδέκτη. Ο 
όρος συνεισφορά γνώσης υποδηλώνει το δόσιμο και την αποδοχή πληροφοριών σε ένα 
πλαίσιο που ορίζεται από τη γνώση του κατόχου. Αυτό που λαμβάνεται είναι η πληροφορία 
που ορίζεται από το πλαίσιο της γνώσης του αποδέκτη. Η διαφορά ανάμεσα στη συνεισφορά 
γνώσης και πληροφορίας είναι ότι η συνεισφορά πληροφοριών καλύπτει ένα μεγάλο πεδίο 
ανταλλαγών και δεν οδηγεί αναγκαστικά στην δημιουργία νέας γνώσης, ενώ η συνεισφορά 
γνώσης έμμεσα υπονοεί την παραγωγή γνώσης στον αποδέκτη. ΈΈνας τρόπος απόκτησης 
γνώσης είναι για παράδειγμα η αναζήτηση βοήθειας από κάποιον άλλο, ο οποίος έχει τη 
γνώση ή την εξειδίκευση που χρειάζεται. Αυτή η αναζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια 
συζήτηση που θα προάγει τη δημιουργία νέας γνώσης στον αποδέκτη. Οι Sharratt & Usoro 
(2003) αναφέρουν ότι η συζήτηση είναι το καλύτερο μέσο για να υπάρξει συνεισφορά της 
γνώσης ανάμεσα σε μια ομάδα καθώς η συζήτηση πλαισιώνεται από ένα μοναδικό κοινό 
πλαίσιο που διαμορφώνεται ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Αυτό το κοινό πλαίσιο ενισχύει 
την μεταφορά και την ανάπτυξη της πιο βαθιάς άρρητης γνώσης. Το πλαίσιο διαμορφώνεται 
μέσα από την επικοινωνία και ενισχύεται μέσα από μια κοινή προοπτική, γλώσσα και κοινή 
κατανόηση. Επομένως μέσα από τη συζήτηση μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε μαζί. 

Οι συζητήσεις όταν δεν υπάρχει φυσική εγγύτητα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τη χρήση εργαλείων / λογισμικού συζητήσεων. Αν και δεν 
υπάρχει ο πλούτος της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας, τα οφέλη από τη χρήση 
διαδικτυακών τόπων συζήτησης είναι ότι η συζήτηση είναι προσβάσιμη από όλη την 
κοινότητα και μπορούν όλα τα μέλη να συνεισφέρουν ή να έχουν πρόσβαση. ΈΈνα αίτημα 
μέλους μπορεί να δεχτεί πολλές απαντήσεις από άλλα μέλη. ΈΈτσι μέσα από την κοινή οπτική, 
την κοινή γλώσσα και το πλαίσιο, τα άτομα μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση 
προβλημάτων συνεισφέροντας με αυτό που γνωρίζει το κάθε μέλος. 

Παράγοντες που ενδεχομένως επιδρούν στη διαδικασία της συνεισφοράς γνώσης είναι: 
1. Η δομή του οργανισμού: όσο λιγότερο ιεραρχικά δομημένος είναι ένας οργανισμός 

τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά της γνώσης. 
2. Τεχνολογική υποδομή: όσο πιο εύκολη είναι η χρήση ενός συστήματος συνεισφοράς 

της γνώσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρήση του συστήματος. Επίσης, όσο πιο αντιληπτή είναι 
η χρησιμότητα του συστήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή κάποιου. 

3. Εμπιστοσύνη: Η εντιμότητα, η γενναιοδωρία και η ικανότητα των μελών μιας 
κοινότητας αυξάνει τη συμμετοχή κάποιου. 

4. Επαγγελματική πρόοδος: όσο πιο πολύ συνδέεται η συνεισφορά της γνώσης με την 
επαγγελματική πρόοδο κάποιου, τόσο η συνεισφορά είναι μεγαλύτερη. 

5. Αίσθηση της κοινότητας: όπου η αίσθηση της κοινότητας είναι δυνατότερη, η 
συμμετοχή στη συνεισφορά της γνώσης είναι μεγαλύτερη. 

6. Συμφωνία αξιών: συμφωνία αξιών έχουμε όταν υπάρχει αναλογία ανάμεσα στις αξίες 
του ατόμου και αυτές του οργανισμού. ΌΌσο μεγαλύτερη είναι η συμφωνία αξιών ανάμεσα 
στο άτομο και τον οργανισμό, τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή στη συνεισφορά της γνώσης 
(Sharratt & Usoro, 2003). 

Οι Brown et al. (1989) αναφέρουν επίσης ότι σε μια κουλτούρα, ανταλλάσσονται και 
τροποποιούνται ιδέες, ενώ συστήματα αξιών αναπτύσσονται και προσαρμόζονται μέσα από 
συζητήσεις και διηγήσεις. Επομένως τα μαθησιακά περιβάλλοντα θα πρέπει να επιτρέπουν 
την ανακύκλωση διηγήσεων και την προσθήκη ιστοριών στη συλλογική σοφία της 
κοινότητας. Συνδέοντας επίσης τη μάθηση με την νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή (Legitimate 
Peripheral Participation) υποστηρίζουν ότι άτομα που δεν λαμβάνουν απευθείας μέρος σε μια 
δραστηριότητα της κοινότητας, μαθαίνουν μέσα από την περιφερειακή συμμετοχή τους μέσω 
αυτών των συζητήσεων. Είναι αναγκαίο για αυτούς να παρατηρούν πως συμπεριφέρονται οι 
έμπειροι της πράξης σε διάφορα επίπεδα και να συμμετέχουν ενεργά για να αποκτήσουν μια 
αίσθηση του πως η εξειδίκευση εκδηλώνεται μέσω των συζητήσεων και των άλλων 
δραστηριοτήτων. 
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Οι ΚΠ επιβιώνουν όταν τα μέλη κάθε κοινότητας έχουν κοινά οράματα και αξίες, ο 
σχεδιασμός της όλης κοινότητας και των διεργασιών που γίνονται από τα μέλη της 
υλοποιούνται με την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων ανθρώπων, το σύνολο ή μέρος της 
εργασίας γίνεται με συνεργασία, τα μέλη αναπτύσσουν τελικά ένα αίσθημα ταυτότητας. 

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας οδηγούν στην κοινωνικοποίηση 

των μελών και ο σχεδιασμός τους ορίζει την κοινότητα και τη διαφοροποιεί από άλλες 
κοινότητες δίνοντας της συγκεκριμένη ταυτότητα (Oren et al., 2000). Χωρίς τις 
αλληλεπιδράσεις αυτές, οι δικτυακές κοινότητες θα ήταν ακόμη ένα πλήθος πληροφοριών 
προς κατανάλωση (Lapachet, 1994). Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει οι αλληλεπιδράσεις 
μέσα στην κοινότητα να καλλιεργούν μια κοινή νοοτροπία διαχείρισης και αξιολόγησης της 
πληροφορίας και να επιτρέπουν την αναπροσαρμογή των απόψεων των μελών, μέσω της 
ανταλλαγής ιδεών. Η ύπαρξη αλληλεπιδράσεων αυτής της μορφής είναι απαραίτητη συνθήκη 
για τη δημιουργία μιας κοινότητας σε επίπεδο γνώσης και σε συναισθηματικό επίπεδο. Τα 
μέλη πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν επενδύσει στην κοινότητα και ότι αποτελούν μέρος 
αυτής (Oren et al., 2000), αφού τα κίνητρα τους είναι κυρίως εσωτερικά (Wenger, 1998). Η 
ύπαρξη ισχυρών συναισθηματικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της δικτυακής κοινότητας δεν 
θεωρείται ωστόσο πάντα αναγκαία (Preece, 2000). 

Ως μέλη κοινοτήτων πρακτικής, τα άτομα αναφέρουν αυξημένη επικοινωνία με 
ανθρώπους (επαγγελματίες, ενδιαφερόμενους, με άτομα που ασχολούνται με το αντικείμενο 
κατά τον ελεύθερο τους χρόνο), μικρότερη εξάρτηση στη γεωγραφική εγγύτητα και 
δημιουργία νέας γνώσης (Ardichvilli et al., 2003). 

Μέσω των ανεπίσημων επαφών, συνεπώς που συνάπτουν οι συμμετέχοντες στην 
κοινότητα πρακτικής και κατά την επίσημη διαδικασία όπου μοιράζονται την εξειδίκευση 
τους, μαθαίνοντας από άλλους και συμμετέχοντας στην ομάδα, τα μέλη αποκτούν κοινωνικό 
κεφάλαιο (social capital) και μια εμπιστοσύνη που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη 
επικοινωνία. ΈΈτσι οι κοινότητες πρακτικής μπορεί να θεωρηθούν ένας τρόπος για να 
αποκτηθεί ή να αυξηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο, ειδικά για τα μέλη που επιδεικνύουν 
πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία (Putnam, 2001). 

Η επικοινωνία με τους άλλους σε μια κοινότητα πρακτικής συνεπάγεται επιπλέον την 
ανάπτυξη κοινωνικής παρουσίας (social presence). Ο Tu (2002) ορίζει την κοινωνική παρουσία 
ως «το βαθμό της διάκρισης (salience) ενός ατόμου σε μια αλληλεπίδραση και την 
συνεπακόλουθη προβολή του σε μια διαπροσωπική σχέση». Η κοινωνική παρουσία ενός 
ατόμου θεωρείται ότι επηρεάζει το πόσο πιθανό είναι να συμμετάσχει σε μια κοινότητα 
πρακτικής (ειδικά όταν αυτή είναι διαδικτυακή) (Tu, 2002). Αλλά και η λειτουργία μιας 
κοινότητας πρακτικής συχνά εμφανίζει πολλά εμπόδια που αποτρέπουν τα άτομα στο να 
εμπλακούν στην ανταλλαγή γνώσης. Μερικοί από τους συνηθισμένους τέτοιους λόγους είναι 
εγωισμοί και προσωπικές επιθέσεις, μεγάλες και πολύ πιεστικές κοινότητες πρακτικής και 
χρονικοί περιορισμοί (Wasko & Faraj, 2000). 

Σε κάθε περίπτωση το κίνητρο για «μοίρασμα» γνώσης είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την επιτυχία σε κοινότητες πρακτικής. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μέλη κινητοποιούνται να 
γίνουν ενεργά μέλη σε μια κοινότητα πρακτικής όταν θεωρούν ότι η γνώση συμβολίζει το 
κοινό καλό, μια ηθική υποχρέωση και/ή το συμφέρον της κοινότητας (Ardichvilli et al., 2003). 
Τα μέλη μιας κοινότητας μπορεί να κινητοποιηθούν να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας 
μεθόδους όπως χειροπιαστές απολαβές (προαγωγές, αυξήσεις ή επιπλέον αμοιβές), μη 
χειροπιαστές ανταμοιβές (φήμη, αυτοεκτίμηση) και ενδιαφέρον για την κοινότητα 
(ανταλλαγή πρακτικής γνώσης, αλληλεπίδραση). 

Η συνεργασία είναι απαραίτητη σε αυτό το πλαίσιο για τη διασφάλιση της ευημερίας μιας 
κοινότητας πρακτικής. Η έρευνα έχει δείξει ότι συγκεκριμένοι παράγοντες υποδεικνύουν 
υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας στην ανταλλαγή γνώσης (Sveiby & Simon, 2002). Σύμφωνα 
με τους Sveiby & Simon (2002) οι πιο έμπειροι συνάδελφοι ευνοούν μια συνεργατική 
κουλτούρα. Επιπλέον το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο οδηγεί σε προτίμηση της 
συνεργασίας. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΠ 
Προβληματισμοί για το αν και κατά πόσο μια κοινότητα πρακτικής μπορεί να έχει 

δικτυακή μορφή έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τους επιστήμονες του χώρου (Johnson, 2001). 
Οι υποστηρικτές της πρότασης υπερθεματίζουν ότι σε μια κοινότητα πρακτικής τα μέλη είναι 
δυνατόν να προέρχονται από όλο τον κόσμο και να συναντώνται δικτυακά και ότι δεν 
υπάρχει κάποιος λόγος ώστε μια κοινότητα πρακτικής να αδυνατεί να πάρει δικτυακή μορφή 
(Kimble et al., 2000). Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει ότι τα μέλη μιας δικτυακής κοινότητας 
πρακτικής αλληλεπιδρούν και μαθαίνουν μαζί. Μια απλή ιστοσελίδα αφιερωμένη σε άτομα 
που κάνουν την ίδια δουλειά ή έχουν την ίδια ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη 
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της μια κοινότητα πρακτικής (Wenger, 1998). Η έρευνα δείχνει (Hildreth et al., 1999) ότι οι 
δικτυακές κοινότητες πρακτικής μπορούν να δημιουργηθούν είτε αφού προηγηθεί ανεπίσημη 
επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη, είτε μέσω καθορισμένης ομαδοποίησης. Οι ομάδες αυτές 
εξελίσσονται σε κοινότητα πρακτικής μέσα από τον τρόπο αλληλεπίδρασης και εργασίας που 
ακολουθούν, επιτρέποντας περιφερειακές δράσεις και δίνοντας ευκαιρίες σε ομάδες μελών 
να δρουν ξεχωριστά (Johnson, 2001). 

Οι Virnoche & Marx (1997) θεωρούν την απουσία συνύπαρξης στον ίδιο πραγματικό χώρο 
των μελών μια κοινότητας ως κάτι θετικό, επειδή η σύνθεση των δικτυακών κοινοτήτων δεν 
επηρεάζεται από γεωγραφικούς περιορισμούς, με συνέπεια αυτές να είναι περισσότερο 
ανομοιογενείς και οι συζητήσεις να γίνονται χωρίς χρονική πίεση (Lapachet, 1994). 

Η επιλογή του μέσου που θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί η κοινότητα σχετίζεται 
άμεσα με το είδος των αλληλεπιδράσεων που επιθυμεί κάποιος να ενισχυθούν. Συχνά το 
λογισμικό το οποίο υποστηρίζει μια δικτυακή κοινότητα χρησιμοποιείται και για να την 
ορίσει. Για παράδειγμα, υπάρχουν κοινότητες συζήτησης (chat), κοινότητες ανακοινώσεων 
(bulletin board) και κοινότητες βασισμένες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web-based). Ερευνητές/ριες 
ισχυρίζονται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους στο Διαδίκτυο συνιστά 
και δικτυακή κοινότητα (Preece, 2000) με συνέπεια να αγνοούν την καλλιέργεια 
αλληλεπιδράσεων και να περιορίζονται στην απλή ύπαρξη επικοινωνίας. ΊΊσως αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας της ισχυρής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις και στην τεχνολογία που τις υποστηρίζει (Oren et al., 2000). Συχνά υπάρχει η 
τάση ανάμειξης αυτών των δύο διαστάσεων στην προσπάθεια να περιγραφεί μια δικτυακή 
κοινότητα. Αυτό που προτείνεται (Jones, 1997) είναι να διακριθεί εντελώς η δικτυακή 
κοινότητα από τον τρόπο υλοποίησής της, δηλαδή να διακριθεί το σύνολο των εργαλείων που 
συνιστούν το δικτυακό περιβάλλον από την κοινότητα. ΌΌλα τα εργαλεία επικοινωνίας, τα 
οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία όταν περιγράφονται δικτυακές κοινότητες, είναι στην 
πραγματικότητα η αναγκαία υποδομή για την ύπαρξη της κοινότητας, αλλά σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν καθαυτά ως δικτυακές κοινότητες (Oren et al., 
2000). 

Οι ΚΠ αξιοποιούνται πρακτικά αφού υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός ιδιαίτερα στα 
αγγλικά, αλλά και στα ελληνικά. Μια πολύ γνωστή και διαδεδομένη είναι το «Στέκι των 
Πληροφορικών», στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι πολλοί εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (3400 
ενεργά μέλη) που διδάσκουν στη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
(http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php). Στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν κοινότητες πρακτικής 
για συγκεκριμένα λογισμικά, όπως η κοινότητα των χρηστών του Ubuntu, κοινότητες 
πρακτικής για συγκεκριμένους τύπους αυτοκινήτων όπως το Honda Jazz. Οι κοινότητες αυτές 
απαριθμούν πολλά πιστά μέλη και μέσω αυτών άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επικοινωνούν και 
ανταλλάσσουν ιδέες, πρακτικές, εμπειρίες και βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Στην τέχνη της Μουσικής υπάρχουν εκατοντάδες ΚΠ κυρίως στην Αγγλική 
γλώσσα και έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, εκμάθηση μουσικών οργάνων καθώς 
επίσης και παροχή συμβουλών και γνώσεων όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων 
ψηφιακής ηχογράφησης και επεξεργασίας του ήχου (Pro Tools, Steinberg Cubase, Logic, 
Steinberg Nuendo Music Production Software – Digital Audio Workstations for Recording, mixing 
and mastering). 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Για να δημιουργηθεί μια ΚΠ αρχικά θα πρέπει να γίνει ο καθορισμός του κοινού, του 

σκοπού και του στόχου και τελικά του οράματος που θα έχει η κοινότητα. Ακολούθως θα 
πρέπει να καθοριστούν οι δραστηριότητες, οι τεχνολογίες που θα αξιοποιηθούν και οι 
ομαδικές εργασίες με τους ρόλους που θα υποστηρίξουν τους στόχους της κοινότητας. Μετά 
μπορεί να γίνει πιλοτική εφαρμογή της κοινότητας με μια ομάδα από ενδιαφερόμενους που 
θα δεσμευτούν, θα λειτουργήσουν και θα ελέγξουν την κοινότητα, θα αποκτήσουν 
εμπιστοσύνη και τέλος θα δημοσιοποιήσουν μια επιτυχημένη ιστορία. Ακολουθεί η 
παρουσίαση της κοινότητας σε ένα ευρύτερο κοινό με τρόπο που να εμπλέξει νέα μέλη και να 
δοθούν άμεσα οφέλη. Τέλος, τα μέλη εμπλέκονται σε συνεργατικές μαθησιακές 
δραστηριότητες, ομαδικά σχέδια δράσης και δράσεις δικτύωσης που ικανοποιούν τα μέλη της 
κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα συμμετοχής και προσφοράς 
(Hearn & White, 2009). 

Οι ΚΠ αποτελούν ένα μοχλό στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Αυτό 
μέσω του διαδικτύου υλοποιείται μέσα από ηλεκτρονική κοινότητα πρακτικής στην οποία οι 
εκπαιδευτικοί συγκεντρώνονται για να μοιραστούν πόρους, να αναπτύξουν στρατηγικές 
εργασίας, να λύσουν προβλήματα και να βελτιώσουν καθώς και τις οργανωτικές επιδόσεις. 
Οι Tseng & Kuo (2014) βρήκαν ότι οι στενότεροι δεσμοί μεταξύ των μελών οδηγούν σε 
μεγαλύτερη αναγνώριση και αλτρουισμό προς τους άλλους. Η ανάπτυξη κοινωνικών 
σχέσεων μεταξύ των διδασκόντων που ανήκουν σε μια διαδικτυακή ΚΠ βοηθά να 
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αποκτήσουν πόρους και αξιόπιστη υποστήριξη μέσω της ΚΠ. Επίσης, η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών ενισχύει μια φιλοσοφική στάση που αυξάνει την προθυμία τους να 
μοιράζονται χρήσιμους πόρους και να επιλύουν τα προβλήματα των άλλων μελών, τόσο 
συναισθηματικά όσο και τυπικά. 

Οι άτυπες διαδικτυακές κοινότητες και δίκτυα προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν οικειοθελώς στην κοινή μάθηση, αντανακλώντας την πρακτική 
διδασκαλίας και τη λήψη συναισθηματικής υποστήριξης. Οι κοινότητες και τα δίκτυα από 
κάτω προς τα πάνω (bottom to top) αποτελούν σημαντική πηγή επαγγελματικής ανάπτυξης 
(Macià & García, 2016).  

Η εικονική κοινότητα πρακτικής είναι μια σημαντική μορφή συστημάτων διαχείρισης της 
γνώσης. Η ενσωμάτωση της υποστήριξης των κοινωνικών δικτύων στην παραδοσιακή που 
βασίζεται σε φόρουμ θα ωφελήσει την ανταλλαγή γνώσεων στην κοινότητα. Με βάση τη 
θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου και την έρευνα συστήματος συναλλαγής μνήμης, η 
υποστήριξη κοινωνικής δικτύωσης θα ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων στην ΚΠ. Οι Pan et 
al. (2015) διαπίστωσαν ότι η υποστήριξη κοινωνικής δικτύωσης εντείνει την ανταλλαγή 
γνώσεων μεταξύ δυο φίλων και μειώνει την πιθανότητα να σταματήσουν οι ανταλλαγές 
γνώσης.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κλείνοντας αυτή την εργασία και αφού θεωρούμε ότι οι ΚΠ κάνουν σημαντικό έργο για 
τα μέλη τους προτείνουμε την αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς. Η εργασία αυτή 
παρουσιάζει αυτά που θεωρούν οι συγγραφείς ότι θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στα 
πρώτα τους βήματα. Ωστόσο θεωρούμε ότι χρειάζεται να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε 
αυτό το θέμα αφού μπορεί να τους βοηθήσει τόσο όσο αφορά το διδακτικό αντικείμενο αλλά 
και όσο αφορά γενικότερα θέματα εκπαίδευσης. Η συμμετοχή σε ΚΠ μπορεί να γίνει σε 
ομάδες εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα, σε ομάδες μαθητών που διδάσκονται 
το ίδιο μάθημα ή και σε ομάδες ειδικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος όπως μια ομάδα που 
συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα (περιβαλλοντικό, ευρωπαϊκό ή άλλο). Χρειάζεται αρκετή 
εργασία για τη δημιουργία μιας ΚΠ, αλλά σημαντικά περισσότερη προσπάθεια για την 
λειτουργία και τη συντήρησή της όχι σε τεχνικό επίπεδο αλλά σε επίπεδο ανθρώπων. Η 
εργασία αυτή είχε ως στόχο να παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς το τι είναι και πως 
λειτουργούν οι ΚΠ. Το επόμενο βήμα είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μια ΚΠ σε 
θέματα που τους ενδιαφέρουν και τέλος αν θεωρούν ότι μπορούν να την αξιοποιήσουν 
εκπαιδευτικά να δημιουργήσουν μια νέα με συμμετέχοντες είτε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, 
είτε μαθητές. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το εργαστήριο αυτό αφορά το διαδικτυακό εργαλείο Symbaloo Learning Paths με το οποίο 
ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει “εκπαιδευτικά μονοπάτια” για τους μαθητές του 
προσφέροντάς τους διαδρομές μάθησης με κατάλληλα διδακτικά υλικά και 
παρακολουθώντας την πρόοδό τους σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα εργαλείο 
χρήσιμο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφού συνδυάζει τη λειτουργικότητα στην οργάνωση των 
διδακτικών υλικών με την ευκολία στη χρήση και το ευχάριστο περιβάλλον για παιδιά. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: learning path, διαδρομή μάθησης, διαδικτυακό εργαλείο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η σχεδίαση της διδασκαλίας αποτελεί απαραίτητη διαδικασία για τον εκπαιδευτικό που 
θέλει να οργανώνει αποτελεσματικά τη διδασκαλία του (Ματσαγγούρας, 2001, Τριλιανός, 
2004). Με τον όρο «διδακτικός σχεδιασμός» ή «προγραμματισμός της διδασκαλίας» εννοούμε 
μία σειρά από ενέργειες εκ μέρους του εκπαιδευτικού, όπως η διατύπωση των στόχων, η 
επιλογή της μεθόδου, των μέσων, των υλικών κά. (Τριλιανός 2004). ΌΌλες αυτές οι επιλογές 
αποτελούν εφαρμογή των θεωριών μάθησης που εξηγούν πώς μαθαίνει ο μαθητής. Και ενώ οι 
συμπεριφοριστικές θεωρίες θεωρούσαν τον μαθητή παθητικό δέκτη αφήνοντας στον 
δάσκαλο την πρωτοβουλία να αποφασίσει για τη μέθοδο και τα υλικά του (Κολιάδης, 2002), 
μεταγενέστερες θεωρίες, όπως ο εποικοδομισμός και ο κοινωνικός εποικοδομισμός (Ράπτης & 
Ράπτη, 2002, Κόμης, 2004), ενθαρρύνουν την ενεργό εμπλοκή των μαθητών με το μαθησιακό 
υλικό και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους μέσα από παιχνίδια ρόλων, τεχνικές 
παιχνιδοποίησης κά. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, επιπλέον, το τοπίο αλλάζει 
σημαντικά με πλήθος ηλεκτρονικών εργαλείων να μπορούν να αξιοποιηθούν από τον 
εκπαιδευτικό στη διδασκαλία προς την κατεύθυνση αυτή.  

ΈΈνα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό της διδασκαλίας 
είναι το Symbaloo Learning Paths (https://lessonplans.symbaloo.com) που δίνει τη δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ψηφιακά «εκπαιδευτικά μονοπάτια» για τους μαθητές 
του με έναν διασκεδαστικό και διαδραστικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός 
αναρτά τα διδακτικά υλικά της επιλογής του με τη μορφή πλακιδίων σχεδιάζοντας τη 
«μαθησιακή διαδρομή» που θα ακολουθήσουν οι μαθητές. Τα υλικά επιλέγονται μεταξύ 
πλήθους ηλεκτρονικών πόρων, όπως βίντεο, άρθρο, ιστοσελίδα, έγγραφο, quiz, εικόνα, 
σχέδιο, κά. Στη συνέχεια καλεί τους μαθητές του να ακολουθήσουν αυτό το «εκπαιδευτικό 
μονοπάτι» δίχως να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο εργαλείο ούτε να έχουν 
δικό τους email. Η είσοδος τους γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα με έναν πενταψήφιο 
κωδικό που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός. Το υπολογιστικό περιβάλλον (interface) του 
εργαλείου είναι απλό και φιλικό προς τα παιδιά με χαρούμενο φόντο, μεγάλα εικονίδια και 
λιτό μενού. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στον μαθητή να παρακολουθεί τον βαθμό 
ολοκλήρωσης της μαθησιακής διαδρομής του μέσω γραφήματος.  

Το Symbaloo Learning Paths αποτελεί μία υπηρεσία του μητρικού εργαλείου Symbaloo 
(https://www.symbaloo.com), το οποίο προσφέρει έναν οπτικοποιημένο τρόπο οργάνωσης 
σελιδοδεικτών και ηλεκτρονικών πηγών με τη μορφή πλακιδίων προσαρμόσιμων στην 
εμφάνισή τους με εικόνες, χρώματα και κείμενο, και τα οποία αποθηκεύει στο cloud για 
εύκολη πρόσβαση από οπουδήποτε και με οποιαδήποτε συσκευή.  

Το εργαλείο Symbaloo Learning Paths θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη 
και ιδιαίτερα στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση για: 

• τη σχεδίαση ολόκληρου ή μέρους ενός project από τον εκπαιδευτικό επιτρέποντας την 
οργάνωση και παρουσίαση όλων των υλικών σε προδιαγεγραμμένη πορεία μάθησης, 

• τη μελέτη πηγών από τους μαθητές πριν τη συζήτηση στο σχολείο, στο πλαίσιο της 
αντεστραμμένης τάξης (flipped classroom) (Bergmann & Sams, 2012), 
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• την εμβάθυνση της γνώσης ή την αποσαφήνιση εννοιών, μετά τη συζήτηση στο 
σχολείο, 

• τη δημιουργία ενός learning path από τους ίδιους τους μαθητές, 
• την ομότιμη διδασκαλία (peer teaching) μεταξύ μαθητών με τη χρήση ΤΠΕ (Τσιάτσος, 

2015), 
• τον διαμοιρασμό ενός learning path με μαθητές άλλου σχολείου, στο πλαίσιο 

συνεργατικού προγράμματος, 
• τη δημιουργία εξατομικευμένων «μονοπατιών μάθησης», στο πλαίσιο της 

διαφοροποίησης της διδασκαλίας, 
• την αξιολόγηση των μαθητών με την ενσωμάτωση ερωτήσεων σε επιλεγμένα σημεία 

του learning path, 
• την παρακολούθηση της προόδου μελέτης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό σε 

πραγματικό χρόνο. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
•  Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με το περιβάλλον και τις 

λειτουργίες του διαδικτυακού εργαλείου Symbaloo Learning Paths 
• Να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το εργαλείο για τον σχεδιασμό και 

την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
• Να εγγραφούν ως χρήστες στο εργαλείο και να δημιουργήσουν ένα δικό τους learning 

path 
• Να συζητήσουν για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το εργαλείο στην τάξη με τους 

μαθητές τους  

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
Για τη διεξαγωγή της εργαστηριακής παρουσίασης του εργαλείου απαιτείται εργαστήριο 

Η/Υ με έναν κεντρικό Η/Υ συνδεδεμένο με βιντεοπροβολέα και τόσους σταθμούς εργασίας 
όσοι και οι συμμετέχοντες. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν οι συμμετέχοντες να φέρουν τον 
δικό τους φορητό υπολογιστή (BYOD). 

Επίσης, επειδή πρόκειται για διαδικτυακό εργαλείο, δεν απαιτείται η μεταφόρτωση 
προγραμμάτων στους υπολογιστές, είναι όμως απαραίτητη η δυνατότητα σύνδεσης όλων των 
υπολογιστών στο διαδίκτυο.  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Οι επιμορφούμενοι δε χρειάζεται να έχουν προηγούμενη εξοικείωση με το εργαλείο 

Symbaloo Learning Paths. Αρκεί να έχουν έναν προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) ώστε να εγγραφούν ως νέοι χρήστες. 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Η εργαστηριακή παρουσίαση θα έχει διάρκεια 2 ωρών και οι συμμετέχοντες θα 

εργαστούν με τη βοήθεια ενός Φύλλου Εργασίας (βλ. Παράρτημα) με την ακόλουθη δομή: 
Α΄ φάση: Πρώτη επαφή με το διαδικτυακό εργαλείο Symbaloo Learning Paths 
Προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να επισκεφτούν ένα έτοιμο Learning Path που έχουμε 

δημιουργήσει και να το “βαδίσουν” ως μαθητές ώστε να έρθουν σε πρώτη επαφή με το 
εργαλείο. Στην κεντρική οθόνη προβολής της αίθουσας προβάλλεται ταυτόχρονα η εικόνα 
που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός για την πρόοδο των μαθητών του. 

Β΄ φάση: Επίδειξη του εργαλείου και των λειτουργιών του 
Θα γίνει παρουσίαση του διαδικτυακού εργαλείου και των λειτουργιών του με ιδιαίτερη 

έμφαση στη δημιουργία πλακιδίων, την ανάρτηση υλικών διαφορετικού τύπου, την επιλογή 
διαφορετικών διαδρομών, τη δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των μαθητών σε 
πραγματικό χρόνο. 

Γ΄ φάση: Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το δικό τους Learning Path 
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εγγραφούν στο εργαλείο ως νέοι χρήστες και στη 

συνέχεια να πειραματιστούν με τη δημιουργία του δικού τους πρωτότυπου Learning Path. 
Μπορούν ακόμη να ζητήσουν από κάποιο συνεπιμορφούμενό τους να ακολουθήσει το 
“μονοπάτι” τους κάνοντας χρήση του πενταψήφιου κωδικού που παράγει το εργαλείο. 

Δ΄ φάση: Συζήτηση - Επέκταση 
Γίνεται συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για την αξία χρήσης ενός τέτοιου εργαλείου 

στην τάξη και κυρίως στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει ή τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει. 
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Στο τέλος, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το εργαστήριο που 
παρακολούθησαν μέσω μιας ανώνυμης διαδικτυακής φόρμας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το Symbaloo Learning Paths είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να δημιουργεί διαδρομές μάθησης με ποικιλία υλικών και να καλεί τους 
μαθητές του να τις ακολουθήσουν. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με 
τα υλικά μάθησης με παιγνιώδη τρόπο και στον εκπαιδευτικό να παρακολουθεί την πρόοδο 
τους σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στη 
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων όσο και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Κολιάδης, Ε. (1996). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Συμπεριφοριστικές 

θεωρίες, Αθήνα: Ε. Κολιάδης. 
Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα: 

Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 
Ματσαγγούρας, Η. (2001). Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η κριτική σκέψη στη Διδακτική 

Πράξη, Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. 
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. 

Ολική προσέγγιση, Τόμος Α, Αθήνα: Α. Ράπτης 
Τριλιανός, Α. (2004). Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας. Καινοτόμες 

επιστημονικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη, Τόμος Α΄ και Β΄, 3η έκδοση, Αθήνα: 
Αυτοέκδοση.  

Τσιάτσος, Θ. 2015. Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου. Αθήνα: Σύνδεσμος 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 από τη 
διεύθυνση http://hdl.handle.net/11419/3200    

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class 
Every Day. Ανακτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 από τη διεύθυνση 
https://www.liceopalmieri.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/Flip-Your-Classroom.pdf   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ   
Ακολουθεί το ψηφιακό Φύλλο Εργασίας που θα δοθεί στους συμμετέχοντες του 

εργαστηρίου προκειμένου να εργαστούν στους υπολογιστές τους. Το Φύλλο είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://kaiexapostaseos.wordpress.com και η πρόσβαση είναι 
δυνατή μόνο με κωδικό. 
Φύλλο Εργασίας για το εργαστήριο «Symbaloo Learning Paths, Μονοπάτια Μάθησης» 
Α΄ φάση: Πρώτη επαφή με το Symbaloo Learning Paths 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Symbaloo Learning Paths: https://lessonplans.symbaloo.com 
Στο πλαίσιο που βλέπετε στα αριστερά της σελίδας, γράψτε τον πενταψήφιο κωδικό 

64078 και πατήστε Join. 
Γράψτε το όνομά σας ή ένα ψευδώνυμο στο πλαίσιο που εμφανίζεται στην οθόνη. 
Είστε στο περιβάλλον του learning path με τίτλο «Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ευρώπη» 
Πατήστε το πρώτο πλακίδιο από αριστερά και ακολουθήστε τη διαδρομή. 
Πατάτε συνεχώς το πλήκτρο Continue μέχρι να φτάσετε στο τέλος της διαδρομής! 

Β΄ φάση: Επίδειξη του εργαλείου 
Παρακολουθείστε την επίδειξη του διαδικτυακού εργαλείου και των λειτουργιών του. 
Σημαντικά σημεία στην επίδειξη του εργαλείου είναι: 
η δημιουργία πλακιδίων,  
η ανάρτηση υλικών διαφορετικού τύπου,  
η επιλογή διαφορετικών διαδρομών,  
η δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου των μαθητών σε πραγματικό χρόνο.  

Γ΄ φάση: Δημιουργείστε το δικό σας Learning Path 
Εγγραφείτε δωρεάν στο εργαλείο Symbaloo Learning Paths από την επιλογή Register. 
Ξεκινήστε τη δημιουργία του δικού σας «εκπαιδευτικού μονοπατιού» πατώντας το 
πλήκτρο «Create a Learning Path». 
ΌΌταν ολοκληρώσετε το έργο σας, ζητήστε από έναν συνεπιμορφούμενό σας να 
ακολουθήσει το μονοπάτι σας! 

Δ΄ φάση: Συζήτηση - Επέκταση 
Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο στην τάξη σας; 
Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ή ποια μειονεκτήματα παρουσιάζει; 
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Αξιολογήστε το εργαστήριο που παρακολουθήσατε σήμερα, εντελώς ανώνυμα, στη 
διαδικτυακή φόρμα που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://goo.gl/forms/cXq5nAYFBMCtW0Wa2  
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«Artwork Gallery», ένα διεθνές eTwinning Project 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το διεθνές πρόγραμμα eTwinning “Artwork Gallery” 
που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 με τη συνεργασία εννέα σχολείων που 
έχουν ήδη βραβευτεί με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Το έργο 
απευθυνόταν σε μαθητές 4-8 ετών και στόχος του ήταν η επικοινωνία, η συνεργασία και η 
αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από τον πειραματισμό τους με διάφορα υλικά και τρόπους 
έκφρασης της τέχνης, και, επιπλέον, η δημιουργία κοινών ηλεκτρονικών βιβλίων για την 
παρουσίαση των έργων των σχολείων με τη χρήση εργαλείων web 2.0.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, τέχνη, συνεργασία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ευρωπαϊκή δράση eTwinning δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία από διαφορετικές χώρες 
να συνεργάζονται και να υλοποιούν κοινά προγράμματα αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα οφέλη που αποκομίζουν εκπαιδευτικοί και 
μαθητές από τη δράση αυτή είναι πολλά. Νέες φιλίες, εποικοδομητικές συνεργασίες, κοινές 
δραστηριότητες, αλληλεπιδράσεις, ανταλλαγή ιδεών, επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά μια νέα πρωτοποριακή διάσταση με τη συμμετοχή στα 
προγράμματα eTwinning. 

Επιπλέον, οι μαθητές, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, εξοικειώνονται και 
κατανοούν βασικές λειτουργίες των ΤΠΕ, σύμφωνα με τις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003). Η εξέλιξη των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων απαιτεί τη χρήση των υπολογιστών και η εκπαίδευση οφείλει 
να συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας, αν δε θέλει να αποκοπεί από αυτήν (Βούλτσιου, 
2007). Η χρήση της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην έκφραση των 
συναισθημάτων των μαθητών, στην επικοινωνία και γνωριμία με τους μαθητές άλλων 
σχολείων, στη δημιουργία συνεργατικών παρουσιάσεων, αλλά και στην υπεύθυνη και 
ασφαλή χρήση της μέσα από ορθές πρακτικές. Οι ΤΠΕ διατρέχουν όλο το πρόγραμμα 
eTwinning και λειτουργούν ως δυναμικό εργαλείο για την ενίσχυση της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας. (Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση, 2007). Οι 
νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται ως μέσο έκφρασης προσφέροντας νέες εμπειρίες έκφρασης, 
αλλά αναδεικνύουν επίσης την κοινωνική και συνεργατική πλευρά που προσφέρουν τα 
ψηφιακά εργαλεία. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές γίνονται μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας, 
ξεπερνώντας τα όρια της τάξης, επεκτείνοντας τη σκέψη τους, ανακαλύπτοντας νέους 
τρόπους συλλογής και διαμοίρασης πληροφοριών. Μυούμενοι, έτσι, οι μαθητές στον 
τεχνολογικό γραμματισμό προετοιμάζονται να στηρίξουν την κοινωνία του μέλλοντος 
(Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009). 

Το eTwinning πρόγραμμα «Artwork Gallery» (https://twinspace.etwinning.net/45799/home) 
υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 και σχεδιάστηκε με βασικό σκοπό την 
έκφραση μέσα από την τέχνη, αναγνωρίζοντας την αξία αυτής της έκφρασης. Ο άνθρωπος, 
καθώς σχετίζεται με την τέχνη, αποκτά συναισθηματικές ευαισθησίες, ωριμάζει 
ψυχοπνευματικά, αποκτά κριτική και στοχαστική σκέψη (Παπαδόπουλος, 2010). 
Αναπτύσσεται, επίσης, ο αισθητικός γραμματισμός που δίνει στα παιδιά την ικανότητα να 
επικοινωνήσουν και να εκφραστούν με εναλλακτικούς και δημιουργικούς τρόπους, αλλά και 
να αποκτήσουν ισχυρό κίνητρο για τη μάθηση (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Το έργο, διάρκειας 8 μηνών, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή εννέα εκπαιδευτικών και των 
μαθητών τους, ηλικίας 4-8 ετών, από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Τουρκία, 
την Ελλάδα και τη Γαλλία. Από την πλευρά της Ελλάδας, συμμετείχαν δύο σχολεία, το 1ο 
Δ.Σ. Κομοτηνής και το 4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου. ΌΌσον αφορά το δικό μας σχολείο, το 
4ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου, έχει ενταχθεί στην κοινότητα eTwinning από το 2015 και έχει 
εκπονήσει και άλλα έργα που βραβεύτηκαν με εθνικές και διεθνείς ετικέτες ποιότητας. Φέτος, 
μάλιστα, βρίσκεται ανάμεσα στα 1212 σχολεία που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου 
eTwinning 2018-2019. 
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Βασικός στόχος του προγράμματος «Artwork Gallery» ήταν η δημιουργία έργων τέχνης 
γύρω από κοινούς θεματικούς άξονες με τη χρήση διαφορετικών υλικών, η καλλιέργεια της 
φαντασίας και της πρωτοβουλίας, η μηνιαία κοινή έκθεση των έργων με τη χρήση 
διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και μια τελική έκθεση όλων των έργων. Κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας 
μεταξύ των συνεργατών. Ο καθορισμός των θεματικών ενοτήτων έγινε με τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών μέσα από τη σύγχρονη επικοινωνία σε πλατφόρμα Doodle. Δημιουργήθηκαν 
κοινά συνεργατικά έγγραφα στο Google Drive, που βοηθούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έργου την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών βρίσκονται στη σελίδα του έργου “Communication”. Χρησιμοποιήθηκαν, 
επίσης, οι δυνατότητες που παρέχει το Twinspace, το Mailbox-Twinmail, τα προσωπικά mail και 
τα blog των εκπαιδευτικών (https://twinspace.etwinning.net/45799/pages/page/267816). 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
• Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και καλλιέργεια της φαντασίας. 
• Επαφή και εξοικείωση με διάφορα υλικά. 
• ΈΈκφραση και αναγνώριση στοιχείων πολιτισμού μέσα στα έργα των ίδιων των 

μαθητών και των συνεργατών τους. 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με τη χρήση ΤΠΕ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Τα εννέα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο έγιναν συνταξιδιώτες με κοινό σημείο 

αναφοράς τη δημιουργία έργων πάνω σε κοινούς θεματικούς άξονες. Οι θεματικοί άξονες 
έγιναν η αιτία γνωριμίας διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και ανάδειξης κοινών στοιχείων 
μεταξύ διαφορετικών κρατών. Το έργο ήταν συμβατό με τις αρχές και τη φιλοσοφία του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003) και τις αρχές του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ). 

Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν είχαν σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ενοποίηση 
της γνώσης, την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση των μαθητών, την 
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών για την ανακάλυψη, τη δημιουργία και την επεξεργασία 
πληροφοριών, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Ενσωματώθηκαν σε 
όλο το φάσμα του προγράμματος του νηπιαγωγείου (Παιδί και Γλώσσα, Δημιουργία και 
ΈΈκφραση, ΤΠΕ, Περιβάλλον), έλαβαν υπόψη τους τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της 
ηλικίας, ενθάρρυναν την έκφραση και επικοινωνία μέσω της τέχνης, και, τέλος, βασίστηκαν 
στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών.   

Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το project, ο καταιγισμός ιδεών, η 
βιωματική μάθηση, η λήψη αποφάσεων, η ομαδοσυνεργατική μάθηση, ο πειραματισμός, η 
ζωγραφική, το κολάζ, η χρήση τεχνολογίας. Ο εκπαιδευτικός λειτούργησε ως εμψυχωτής της 
ομάδας καθοδηγώντας και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των μαθητών, 
εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες, προκαλώντας συζήτηση και αλληλεπίδραση.  

Οι μαθητές ξεκίνησαν με τη αναγνώριση και επισήμανση της θέσης του σχολείου τους 
στον χάρτη του διαδικτυακού εργαλείου Zeemaps. Ο χάρτης βρίσκεται στη σελίδα του 
Τwinspace “Where are our schools”. Στη συνέχεια οι μαθητές γνωρίστηκαν μέσα από 
φωτογραφίες, κολάζ και βίντεο, που αναρτήθηκαν στο Twinnspace στη σελίδα “Let’s say 
cheese” (https://twinspace.etwinning.net/ 45799/pages/page/267807). Χρησιμοποιήθηκε το Skype 
για άμεση επικοινωνία, καθώς και τα blog των εκπαιδευτικών, όπως φαίνεται στη σελίδα 
“School websites”. Στη σελίδα “Who are we?” έγινε η παρουσίαση των σχολείων. Στη συνέχεια 
το κάθε σχολείο δημιούργησε το δικό του λογότυπο για το έργο και το ανάρτησε στη σελίδα 
“Create a logo”. Το λογότυπο που δημιούργησε το δικό μας σχολείο δημιουργήθηκε με το 
λογισμικό Scribus. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή Tricider να 
ψηφίσουν για το καλύτερο λογότυπο.  
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Εικόνα 1. Ψηφοφορία για την επιλογή του λογότυπου του προγράμματος (Tricider) 

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν επτά: 
1. October - Halloween time!  
2.  November - Autumn  
3. December - It’s Christmas time!  
4. January - It’s cold! 
5.  February - It’s carnival! 
6.  March - Easter time!  
7. April - International Day of Books  
Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από την τέχνη. 

Μέσα από ποικίλα υλικά δημιούργησαν έργα με άξονα τη θεματική ενότητα του κάθε μήνα 
(https://twinspace.etwinning.net/45799/pages/page/267808). Πειραματίστηκαν χρησιμοποιώντας 
τις εμπειρίες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είχαν, επίσης, τη δυνατότητα να 
αναρτήσουν φωτογραφίες τους σε ψηφιακούς πίνακες ανακοινώσεων, να δουν και να 
αναρτήσουν βίντεο με δράσεις από τα σχολεία τους, να αλληλεπιδράσουν και να γνωριστούν 
μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία. 

Τα έργα των μαθητών έτυχαν επεξεργασίας με διάφορα προγράμματα επεξεργασίας 
εικόνας και αναρτήθηκαν στο Τwinspace. Κάθε μήνα, ένας από τους συνεργάτες 
δημιουργούσε μια κοινή παρουσίαση των έργων. ΈΈτσι δημιουργήθηκαν επτά παρουσιάσεις - 
gallery, μία για κάθε θεματική ενότητα, με τη χρήση διαφόρων λογισμικών, όπως Vimeo, 
Kizoa, Movie Maker, Issuu, Animoto, Book creator, κά. Η τελική παρουσίαση περιείχε τα έργα 
όλων των μηνών. 

 
Εικόνα 2. Οι επτά παρουσιάσεις, μία για κάθε θεματική ενότητα 
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Μέσα από τις θεματικές ενότητες δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 
την τέχνη ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, ως την κοινή γλώσσα που τους ένωσε με 
διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς, ώστε να μπορέσουν να διακρίνουν κοινά 
και διαφορετικά στοιχεία.  

Η θεματική ενότητα του Οκτωβρίου είχε θέμα τη γιορτή του “Halloween”. Καθώς η 
γιορτή αυτή είναι σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα, οι μαθητές αρχικά αναζήτησαν στοιχεία για 
τον εορτασμό της στο διαδίκτυο. Τα έργα των ευρωπαϊκών σχολείων έδωσαν επιπλέον 
πολιτιστικά στοιχεία για το Halloween κι έτσι οι μαθητές δημιούργησαν έργα αξιοποιώντας τις 
πληροφορίες αυτές. 

 
Εικόνα 3. Ενδεικτικά έργα των συνεργαζόμενων σχολείων για τη θεματική ενότητα του Οκτωβρίου 

Στη θεματική ενότητα του Νοεμβρίου, με θέμα το Φθινόπωρο, αντλήθηκαν ιδέες και 
υλικά κυρίως από τη φύση για τη δημιουργία των έργων.  

  

 
Εικόνα 4. Ενδεικτικά έργα των συνεργαζόμενων σχολείων για τη θεματική ενότητα του Νοεμβρίου 

Στη θεματική ενότητα “It’s Christmas time”, κατά τον μήνα Δεκέμβριο, οι μαθητές 
εμπνεύστηκαν από τη γιορτή των Χριστουγέννων, ενώ αντάλλαξαν ευχές με ψηφιακές 
κάρτες. Μέσα από τα έργα τους ανακάλυψαν κοινά στοιχεία για τον τρόπο εορτασμού των 
Χριστουγέννων σε όλες τις χώρες. 

Τον Ιανουάριο δημιουργήθηκαν έργα με θέμα το κρύο και τον χειμώνα. Οι μαθητές 
έμαθαν τα θερμά και ψυχρά χρώματα, προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά 
τους στη μία ή την άλλη ομάδα χρωμάτων και να πειραματιστούν με νέους συνδυασμούς 
χρωμάτων στα έργα τους. 
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Εικόνα 5. Ενδεικτικά έργα των συνεργαζόμενων σχολείων για τη θεματική ενότητα του Ιανουαρίου 

ΈΈνα ακόμα κοινό πολιτισμικό στοιχείο μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων ήταν οι 
Απόκριες και το θέμα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον τον μήνα Φεβρουάριο ήταν το 
καρναβάλι. Βίντεο με αποκριάτικα παιχνίδια και πάρτυ διαμοιράστηκαν στο Twinspace, ενώ 
τα έργα των μαθητών ήταν εμπνευσμένα από μάσκες, στολές και κλόουν. 

Τον Μάρτιο, το θέμα ήταν η εορτή του Πάσχα. Διάφορα έθιμα, θρησκευτικές 
παραδόσεις και παραμύθια ζωντάνεψαν στα έργα των μαθητών και έγιναν η αιτία να 
αναδειχθούν κοινά σημεία αλλά και διαφορές μεταξύ των πολιτισμών των χωρών. 

Η τελευταία θεματική ενότητα, τον Απρίλιο, είχε θέμα τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Παιδικού βιβλίου. Με αφορμή το θέμα αυτό, οι μαθητές δημιούργησαν ψηφιακά 
βιβλία που αναρτήθηκαν στον χώρο του Τwinspace, για να ξεφυλλιστούν από όλους τους 
συνεργάτες. Τα έργα των μαθητών ήταν σελιδοδείκτες και εικόνες από αγαπημένα 
παραμύθια και ιστορίες. 

Το σημαντικό σημείο του προγράμματος είναι τα επτά συνεργατικά βιβλία - 
παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν με τα έργα των μαθητών, ένα για κάθε θεματική ενότητα. 
Οι εκπαιδευτικοί, που είχαν αναλάβει τις τελικές παρουσιάσεις, αξιοποίησαν διάφορα 
διαδικτυακά εργαλεία, εμπλέκοντας και τους μαθητές στη διαδικασία. Τα τελικά 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στη σελίδα του έργου “Collaborative results”. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκε μία τελική παρουσίαση που περιείχε όλα τα έργα των μαθητών 
από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. 

Τα ψηφιακά περιβάλλοντα, που αξιοποίησαν οι εκπαιδευτικοί στις δράσεις τους, ήταν τα 
εξής: 

Το Google Docs για τη δημιουργία συνεργατικών εγγράφων που διευκόλυναν τη 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και την κατανομή των εργασιών. 

Το Google Form για τη δημιουργία διαδικτυακού ερωτηματολογίου αξιολόγησης. 
Η πλατφόρμα Doodle που έδωσε τη δυνατότητα ταυτόχρονης συνεργασίας και 

ανταλλαγής ιδεών. 
Το Skype, λογισμικό επικοινωνίας, που χρησιμοποιήθηκε για τη γνωριμία των μαθητών. 
Η εφαρμογή Zeemaps που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση της γεωγραφικής θέσης 

των σχολείων. 
Τα Animoto, Sway, ProShowWeb, Pho.to και Buncee για τη δημιουργία παρουσιάσεων. 
Τα YouTube και Vimeo για τον διαμοιρασμό των παρουσιάσεων. 
Το Kizoa για τη δημιουργία βίντεο και κολάζ. 
Τα Storyjumper και Bookcreator για τη συγγραφή ψηφιακών ιστοριών (digital storytelling) 
Τα Issuu και Joomag για τη  δημοσίευση ψηφιακών βιβλίων (e-book) 
Τα Animaker, Scoompa Video, Movie Maker, Renderforest, Stupeflix, Vmagisto , 

Vibeoshow και Vivavideo για τη δημιουργία βιντεο. 
Τα Postermywall, Photo Collage, Canva, Collage.es, Pixiz και Photo Collage Maker για τη 

δημιουργία κολάζ. 
Τα PhotoScape, Picasa 3 και Paintnet για την επεξεργασία των φωτογραφιών. 
Το Quiver, εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας, για τη δημιουργία τρισδιάστατων 

εικόνων με τις ζωγραφιές των μαθητών. 
Το Padlet, ψηφιακός πίνακας για την ανάρτηση ανακοινώσεων και δραστηριοτήτων. 
Το Wordart, AAA logo και Scribus για τη δημιουργία λογότυπου 
Το JigsawPlanet για τη δημιουργία παζλ με τα έργα τέχνης των μαθητών. 
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Το GifGuru για τη δημιουργία γραφικών. 
To Tricider για τη διεξαγωγή ψηφοφοριών 
Το Seesaw, τέλος, διαδικτυακό εργαλείο τήρησης ηλεκτρονικού πορτφόλιο, αξιοποιήθηκε 

για τη διάχυση του προγράμματος, την παρουσίαση και την προβολή όλων των 
δραστηριοτήτων στους γονείς των μαθητών του 4ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου. Η επιλογή 
της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής είχε ως στόχο την ενεργό και αποτελεσματική 
εμπλοκή των γονέων, αφού το Seesaw διαθέτει το κατάλληλο περιβάλλον που θα τους 
επέτρεπε να παρακολουθούν καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο τη μάθηση των παιδιών 
τους, να την αξιολογούν μέσω σχολίων και να έχουν τη δυνατότητα για γόνιμες συζητήσεις 
με τα παιδιά τους σε μεταγενέστερο χρόνο (Κελεσίδης & Μανάφη, 2018) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το “Artwork Gallery” έδεσε την τέχνη με την τεχνολογία και έδωσε τη δυνατότητα στους 

μαθητές να γίνουν μέλη μιας ευρύτερης ομάδας με κοινή γλώσσα την τέχνη.  
Η δημιουργία κοινών παρουσιάσεων σε ψηφιακή μορφή, με την ενεργό συμμετοχή όλων, 

έδωσε το μήνυμα πως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορθά για την προώθηση τόσο 
της δημιουργίας όσο και της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών διαφορετικών χωρών. 

Οι μαθητές δούλεψαν με ενθουσιασμό. Το έργο προώθησε τη συνεργασία τόσο στο 
επίπεδο της τάξης όσο και διασχολικά. Οι τελικές παρουσιάσεις των έργων παρουσιάστηκαν 
στους μαθητές όλου του σχολείου, καθώς και στους γονείς.  

Επιστέγασμα της προσπάθειας αυτής ήταν η αρχική βράβευση όλων των συμμετεχόντων 
σχολείων με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και κατόπιν με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα 
Ποιότητας, γεγονός που έδωσε σε όλους μεγάλη ικανοποίηση, αφού αναγνωρίστηκε η 
εργασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο υψηλότερο ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Στόχος του έργου ήταν η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε πλήθος δραστηριοτήτων και 

η δημιουργία έργων με διάφορα υλικά. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, οι μαθητές 
ενίσχυσαν τη φαντασία τους, δέχτηκαν αλληλεπιδράσεις, πειραματίστηκαν με διάφορα υλικά 
και χρώματα, επικοινώνησαν, εξασκήθηκαν στη σωστή χρήση της τεχνολογίας, γνώρισαν την 
τεχνολογία ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας. Διεύρυναν τις αντιλήψεις 
τους για τον χώρο αναγνωρίζοντας τη θέση των σχολείων στον χάρτη. Ανακάλυψαν ότι η 
τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, είναι μια κοινή γλώσσα. 
Αντιλήφθηκαν τους εαυτούς τους ως μέλη μιας ευρύτερης ομάδας με την οποία έχουν κοινά 
ενδιαφέροντα και στόχους, και με τα μέλη της οποίας μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να 
παραγάγουν κοινές δημιουργίες. 

Επίσης, όπως φαίνεται και στην εικόνα 6, στις ερωτήσεις αξιολόγησης που τέθηκαν στους 
μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Artwork Gallery”, το 62% των 
μαθητών δήλωσαν πως θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται για το project, ενώ το 75% 
είχαν να προτείνουν επιπλέον ιδέες για τη συνέχιση του προγράμματος. Κανένας μαθητής δε 
δήλωσε πως θα ήθελε να σταματήσει να εργάζεται σ΄αυτό! 

 
Εικόνα 6. Ενδεικτική απάντηση από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος 

Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, αλληλεπίδρασαν, συνεργάστηκαν για την 
παραγωγή κοινών αποτελεσμάτων, προσέγγισαν τη γνώση με νέους τρόπους και αξιολόγησαν 
το πρόγραμμα με ερωτήσεις μέσα από διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στα Google Forms 
(https://goo.gl/MZK4g2). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στην αντίστοιχη 
σελίδα του έργου https://twinspace.etwinning.net/ 45799/pages/page/267821. 
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Οι γονείς, τέλος, δήλωσαν κατενθουσιασμένοι με το πρόγραμμα. Είχαν την ευκαιρία να 
το παρακολουθήσουν σε όλες του τις φάσεις μέσω του ηλεκτρονικού portfolio Seesaw, το 
οποίο εγκαινίασε μια νέου τύπου εμπλοκή τους στην εργασία του σχολείου. ΈΈγιναν κοινωνοί 
της σχολικής εργασίας και απαντούσαν με σχόλια και θετικές αντιδράσεις. Με τον τρόπο 
αυτόν ενθάρρυναν την εκπαιδευτικό, καλλιέργησαν κίνητρα στους μαθητές και βοήθησαν 
περισσότερο στην ενδυνάμωση της σχέσης οικογένειας και σχολείου. 
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«Λειψυδρία, Εκπαίδευση και ένας Δράκος. Η 
ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών μέσα από ένα eTwinning 

έργο» 
 

Ευαγγελοπούλου Αριάδνη1, Παπουτσάκη Καλλιόπη2 ,  

Ζησοπούλου Αθηνά3, Μιχαλάρου Κυριακή4,  
Σπίτσα Αικατερίνη5, Τσουκαλά Κικιλία6, Ζαχαρία Μαρίνα7 

 
1 Νηπιαγωγός, xelonitsa1@gmail.com 

2 Νηπιαγωγός, popi.papoutsaki@gmail.com 
3Νηπιαγωγός, atzisop@yahoo.gr 
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7Νηπιαγωγός, zmarina79@yahoo.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αυξανόμενη επιδείνωση της κατάστασης στο περιβάλλον είναι ένα ζήτημα που έχει 
λάβει τεράστιες διαστάσεις. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, αποτελεί ισχυρό μέσο για την 
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση  µπορεί να υποστηρίξει σηµαντικά την προσπάθεια για 
ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών σε θέµατα περιβάλλοντος. Με αυτό το σκεπτικό κατά 
το σχολικό έτος 2017-2018 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε περιβαλλοντικό έργο etwinning με 
τίτλο «ΈΈνας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά». Στα 21 συνεργαζόμενα σχολεία 
πραγματοποιήθηκαν αρχικά προπαρασκευαστικές εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με τη 
Λειψυδρία, Ακολούθησε, διερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τη σπατάλη του και 
διατύπωση προτάσεων εξοικονόμησης του νερού. Συγκροτήθηκαν ομάδες που 
δημιούργησαν ψηφιακή εφημερίδα, έντυπο φυλλάδιο, αφίσα και ραδιοφωνικό μήνυμα. 
Υπήρξε δημοσιοποίηση των δράσεων στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία σε έντυπα και 
ψηφιακά μέσα. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την σωστή χρήση του νερού και 
γνώρισαν τρόπους εξοικονόμησής του. ΈΈμαθαν να ξεχωρίζουν την ξηρασία και την 
ανομβρία από τη λειψυδρία, τι τις προκαλεί και ποιες οι επιπτώσεις τους στην 
καθημερινότητά μας και στο περιβάλλον. ΈΈδρασαν συνεργατικά σε επίπεδο τάξης και 
σχολείων, ενεργοποιήθηκαν, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους, χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ 
και αξιοποίησαν με τον καλύτερο θεωρούμε τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει ένα 
eTwinning έργο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: etwinning, περιβάλλον, λειψυδρία, ευαισθητοποίηση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η αυξανόμενη επιδείνωση της κατάστασης στο περιβάλλον είναι ένα ζήτημα που πλέον 
έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Η ασυγκράτητη παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση έχει 
οδηγήσει στην πρόκληση μίας σειράς περιβαλλοντικών προβλημάτων που κινδυνεύουν να 
γίνουν, αν δεν είναι ήδη, ανεξέλεγκτα, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι λίγοι αυτοί που 
υποστηρίζουν πως τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι μόνο η αρχή μίας επερχόμενης 
δυσμενούς κατάστασης με καταστρεπτικές συνέπειες για το περιβάλλον (Schultz et al. 2005).  

Ως εκ τούτου, το ζήτημα της αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου στην αλληλεπίδρασή 
του με το περιβάλλον είναι εξέχουσας σημασίας. Στο σημείο αυτό η παρέμβαση της 
περιβαλλοντικής πολιτικής κρίνεται επιτακτική. ΆΆλλωστε, η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και η βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των πολιτών είναι 
ουσιαστικής σημασίας για το σχηματισμό και την υιοθέτηση πολιτικών αποφάσεων υπέρ της 
προστασίας του περιβάλλοντος (Amburgey & Thoman 2012).  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αποτελεί ένα ισχυρό μέσο της περιβαλλοντικής πολιτικής 

για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε παιδιά. Μάλιστα, σύμφωνα με την 
οργάνωση της UNESCO η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν στοχεύει απλά «στην απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και 
στην καλλιέργεια αξιών και στάσεων που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός 
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περιβαλλοντικού ήθους που θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση ανθρώπου-φύσης με απώτερο 
σκοπό την αρμονία μεταξύ της ανθρωπότητας και της βιόσφαιρας» (Δημητρίου 2009:195).  

Στο πλαίσιο αυτό η περιβαλλοντική εκπαίδευση με τα μέσα που διαθέτει αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικού ήθους με βάση το οποίο οι πολίτες θα ενδιαφέρονται για 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσα από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις θα 
επιδιώκουν την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων αυτών, θα μάθουν να 
αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ως ολότητα (Παπαδημητρίου, 1998). Μέσω της κριτικής και 
συστημικής σκέψης που αναπτύσσουν, αναζητούν τους παράγοντες που είτε σε ατομικό είτε 
σε κοινωνικό ή πολιτικό επίπεδο προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. ΈΈτσι, 
αναζητούν τρόπους και συγκροτούν δράσεις για την αντιμετώπισή τους  

Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει τη σημαντικότητα της καλλιέργειας της 
περιβαλλοντικής συνείδησης από την προσχολική ακόμα ηλικία , αφού τα άτομα αυτά θα 
αναλάβουν στο μέλλον ενεργό ρόλο ως πολίτες, και με τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους 
θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας βιώσιμης κοινωνίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίο άλλωστε έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης να 
εφαρμόζονται προγράμματα για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο 
Η Tilbury (1994) αναφέρει ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από τα 

πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου καθώς μέσα από τις διάφορες εμπειρίες διαμορφώνονται 
σταδιακά οι συνήθειες, οι αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς του ατόμου προς τα φυσικά 
περιβάλλοντα. ΌΌσο νωρίτερα ένα παιδί μυηθεί στα περιβαλλοντικά ζητήματα, τόσο 
περισσότερο θα αναπτυχθεί η περιβαλλοντική του συνείδηση. Με άλλα λόγια, όταν το παιδί 
γνωρίσει τη σπουδαιότητα αλλά και τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος, θα θελήσει 
να υιοθετήσει φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά αλλά και να αναλάβει δράση για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

Οι Hungerford & Volk (1990) υποστηρίζουν πως η αλλαγή στη συμπεριφορά μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της γνώσης, καθώς η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι ανάλογη της 
περιβαλλοντικής γνώσης των ατόμων και κατ’ επέκταση η ανάληψη δράσης είναι ανάλογη 
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης τους. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, μάλιστα, σε 
συνδυασμό με τη βιωματική μάθηση έχει θετικά οφέλη για τη διαδικασία της διδασκαλίας. 
Σύμφωνα με την έρευνα των Georgopoulos et al. (2011) όταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση 
συνδυάζεται με τη βιωματική μάθηση τότε οι γνώσεις που αποκομίζουν τα παιδιά αυξάνουν 
την ανησυχία τους σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Στα πλαίσια του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2014) οι 
έννοιες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελούν βασικό γνωστικό 
αντικείμενο μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση (μαζί με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τις 
Εικαστικές τέχνες κλπ.). Η γνώση, όμως, απλώς κάποιων περιβαλλοντικών εννοιών ή 
φαινομένων ασφαλώς και δεν είναι αρκετή. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας πρέπει να 
μυηθούν από νωρίς στα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη 
δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η μελλοντική συμβολή και ενεργός συμμετοχή τους στα 
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Αθανασάκης (1996) έχει επισημάνει ότι μόνο 
μέσα από τα σχολικά προγράμματα είναι δυνατόν να προκύψουν οικολογικά 
συνειδητοποιημένοι πολίτες με νέες αντιλήψεις και συμπεριφορές απέναντι στα ζητήματα του 
περιβάλλοντος.   

ΤΠΕ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπορεί να υποστηρίξει 

σηµαντικά, πέρα από την εκπαιδευτική διαδικασία, και την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση 
των µαθητών/τριών σε θέµατα περιβάλλοντος (Σταµούλης, Γρίλλιας & Πήλιουρας, 2008). Η 
επίδραση των ΤΠΕ στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι σηµαντική, γιατί οι µαθητές/τριες 
δραστηριοποιούνται περισσότερο και εµπλέκονται πιο 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. 

Επίσης, οι ΤΠΕ βοηθούν και την κοινωνικοποίηση αλλά και την ενεργοποίηση και 
εµπλοκή όλων των µαθητών/τριών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων µε ειδικές ικανότητες 
ή μαθησιακές δυσκολίες. (Pool, 1997, όπ. αναφ. στον Εξάρχου, 2010). Πολλές από τις αλλαγές 
που πρεσβεύει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα µπορούσαν να υλοποιηθούν ευκολότερα µε 
την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στο µαθησιακό περιβάλλον, µια και ο καινοτόµος χαρακτήρας της 
πρώτης µπορεί να στηριχτεί στέρεα στο µοντέλο εκπαίδευσης που προωθούν οι ΤΠΕ και 
αφορά στην έµφαση στην εµπειρική γνώση (Κυνηγός, 2007 όπ. αναφ. στο Λιαράκου και 
Γαβριλάκης, 2009; ∆ασκολιά κά, 2008 όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009). Οι 
ΤΠΕ εγγυώνται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση αυτό που πραγµατικά απαιτεί και δεν είναι 
άλλο από ένα περιβάλλον βασισµένο στο πρόβληµα και προσανατολισµένο στη δράση, το 
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οποίο παράλληλα, δίνει τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και συνεργασία (Pass, 2008, όπ. 
αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009). 

Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οι µαθητές/τριες 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας, σύνθεσης και 
αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά ζητήµατα. Σύµφωνα µε τους 
Paas και Creech (2008), οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προώθηση της ΠΕ 
µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό ή άλλες πηγές και 
µέσω της διεύρυνσης των τρόπων αλληλεπίδρασης µεταξύ των εκπαιδευόµενων µε σκοπό την 
οικοδόµηση της γνώσης και την επίτευξη των στόχων της ΠΕ. 

Τα διαδραστικά µέσα που έχει στη διάθεσή του ο/η εκπαιδευτικός προσφέρουν ευκαιρίες 
για τη βελτίωση της μάθησης και την καλύτερη κατανόηση του θέµατος. Η χρήση των ΤΠΕ 
µπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες για προώθηση αλλαγών στη µεθοδολογία της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Paas & Creech, 2008). Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τόσο στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να 
διαµορφώσουν νέους τρόπους διδασκαλίας. Σύµφωνα µε τον Stiles (2000), ο κύριος σκοπός 
της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι να αναπτύξει ένα νέο μαθησιακό 
περιβάλλον κατάλληλο για την εκπαίδευση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας, της κριτικής 
σκέψης και της ατοµικής και συλλογικής ευθύνης. 

ΈΈνα νέο μαθησιακό περιβάλλον που φαίνεται να πληρεί τις παραπάνω απαιτήσεις είναι 
το etwinning. Οι δυνατότητες που προσφέρει και τα εργαλεία που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συνδυάζονται με τη λογική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αυτό το 
σκεπτικό κατά το σχολικό έτος 2017-2018 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε περιβαλλοντικό έργο 
etwinning με τίτλο «ΈΈνας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά». 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Παρουσίαση έργου 
ΌΌλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν δικαίωμα στην πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές 

νερό. Η λειψυδρία είναι ένα λειτουργικό ανθρωπογενές πρόβλημα λόγω κακής διαχείρισης 
και ζήτησης του υδάτινου πόρου. Είναι αποτέλεσμα ελλιπών αποθεμάτων νερού που 
αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού μιας περιοχής αλλά και της έλλειψης 
επενδύσεων και κατάλληλων υποδομών που δεν επιτρέπουν τον ίσο καταμερισμό του νερού 
στον πληθυσμό του πλανήτη μας.  

Το έργο μας αποτέλεσε αφετηρία και κίνητρο για την εμπλοκή των εκπαιδευτικών και 
των νηπίων σε συνεργατικές δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά 
θέματα και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την επίλυση τους μέσω χρήσης και 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και της 
οικογένειάς τους στην χρήση του νερού και η ανάπτυξη θετικής στάσης για τον ρόλο του 
ενεργού πολίτη. 

Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν, 
Γνωστικοί- Εκπαιδευτικοί: 
• Η συνειδητοποίηση της σημασίας του νερού για τον άνθρωπο και τη φύση γενικότερα.  
• Η κατανόηση των αιτίων της λειψυδρίας και των επιπτώσεών της στον άνθρωπο και 

τους υδροβιοτόπους 
• Ο ορισμός τρόπων εξοικονόμησης νερού στην καθημερινή ζωή. 
• Η επαφή και γνωριμία με διαφορετικές µορφές έντυπου λόγου (αφίσες–φυλλάδια-

εφημερίδες). 
• Ο εντοπισμός και η αξιολόγησης δημοσιευμάτων των ΜΜΕ που έχουν σχέση με το 

νερό. 
• Η αξιολόγηση τηλεοπτικών σποτ και μηνυμάτων για την λειψυδρία.  
• Η ανάμιξή και ενασχόλησή τους με τα μέσα και τις δυνατότητες που παρέχουν οι 

ΤΠΕ και η επαφή τους με την κοινωνία της πληροφορίας γενικότερα. 
• Η δημιουργία αφίσας, φυλλαδίου και ραδιοφωνικού σποτ με κανόνες και συνθήματα 

σωστής διαχείρισης του νερού. 
• Η έκφραση προβληματισμών και συναισθημάτων σε σχέση με το θέμα μέσα από την 

ζωγραφική.  
      Στάσεις–συμπεριφορές: 

• Η απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον 
• Η δράση για το περιβάλλον με σκοπό την αλλαγή του. 
• Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και αντίληψης. 
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• Το άνοιγμα του σχολείου στον κοινωνικό περίγυρο και η συμβολή του σε ανάληψη 
δράσεων και πρωτοβουλιών για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

• Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, του αισθήματος της προσωπικής και κοινωνικής 
ευθύνης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.  

• Η συμβολή στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στα 
πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 

• Η ανάπτυξη συνεργασίας, η αποδοχή της ατομικής ευθύνης και η κατανόηση των 
διαφορετικών 

Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης 
Στη διάρκεια του έργου όλα τα σχολεία επισκέφτηκαν τη λίμνη ή το φράγμα της περιοχής 

τους πραγματοποιώντας δράσεις ευαισθητοποίησης για το οικοσύστημα και τη λειψυδρία. Το 
νηπιαγωγείο Κεντριού στην Ιεράπετρα της Κρήτης μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε 
στο Φράγμα Μπραμιανών δημιούργησε σε συνεργασία με τα παιδιά ένα βίντεο που ανέβασε 
στο Twinspace του έργου στο οποίο παρουσίαζε το έντονο πρόβλημα της λειψυδρίας και της 
ανομβρίας. Το βίντεο το παρακολούθησαν και τα 21 σχολεία που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα και όλοι μαζί οργάνωσαν συνεργατικές δράσεις για να ευαισθητοποιήσουν τους 
μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία.  

Ακολούθησε ο χωρισμός τριών διασχολικών ομάδων μέσω online κλήρωσης (random name 
picker). Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης ήταν:1η ομάδα-
Εφημερίδα. 2η ομάδα- Φυλλάδιο. 3η ομάδα-Αφίσα. 4η ομάδα- Ραδιοφωνικό μήνυμα. Στη 
συνέχεια σε εικονικούς τοίχους (Padlet.com και linoit.com) αναρτήθηκαν οι προτάσεις των 
μελών της κάθε ομάδας σε αρχεία ήχου και εικόνας. 

ΌΌλες οι ομάδες ξεκίνησαν τις εκπαιδευτικές δράσεις με την ανάγνωση του παραμυθιού 
«Λειψυδρία στη Νεροχώρα» από το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου. Σε κάθε 
σχολείο μετά την ανάγνωση ακολούθησε συζήτηση και τα παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις 
κατανόησης και αιτιολόγησης. Δραματοποίησαν σκηνές του παραμυθιού, έπαιξαν θεατρικά 
παιχνίδια και απέδωσαν εικαστικά σε φύλλα εργασίας το πως φαντάζονται τη λειψυδρία. Στο 
διαδίκτυο βρήκαν πληροφορίες και σχετικές εικόνες τις οποίες παρατήρησαν και 
επεξεργάστηκαν. Είπαν τραγούδια για το νερό και αναπαραστήσανε το έθιμο της 
Περπερούνας. 

Ακολούθησε διερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τη σπατάλη του νερού οι οποίες 
σημειώθηκαν και σε συνεργασία με το οικογενειακό τους περιβάλλον προτάθηκαν τρόποι 
εξοικονόμησης του νερού. Οι ιδέες και οι προτάσεις αποτυπώθηκαν σε φύλλα εργασίας και 
ανέβηκαν σε κοινό padlet όπου τα σχολεία είχαν πρόσβαση και μπορούσαν να τις μελετήσουν.  

Εφημερίδα: Τα σχολεία που ήταν στην ομάδα της εφημερίδας ανέλαβαν να 
συγκεντρώσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες από όλες τις λίμνες που είχαν υιοθετήσει τα 
συνεργαζόμενα μέλη καθώς και να τονίσουν το πρόβλημα της λειψυδρίας μέσα από τα μάτια 
των παιδιών. Από κοινού αποφάσισαν για το περιεχόμενο και τον τίτλο της εφημερίδας-
περιοδικού καθώς και για τον τρόπο που θα προωθηθεί σε παιδιά, γονείς και φορείς. 
Μίλησαν και πήραν συνέντευξη από ειδικούς και δημιούργησαν παιχνίδια για την εμπέδωση 
των γνώσεων για τις έννοιες της λειψυδρίας και της χρήσης του νερού γενικότερα (Εικ.1). 

 
Εικόνα 1: Ενδεικτικές σελίδες της συνεργατικής εφημερίδας 

Φυλλάδιο: Η ομάδα των σχολείων που ανέλαβε να δημιουργήσει το φυλλάδιο 
επικοινώνησε διαδικτυακά και αφού αντάλλαξαν απόψεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
Canva.com δημιούργησαν το ενημερωτικό τρίπτυχο στο οποίο υπάρχουν οι πληροφορίες για 
το νερό αλλά και οι τρόποι εξοικονόμησης του (Εικ.2). Το φυλλάδιο εκτυπώθηκε από τα 
συνεργαζόμενα μέλη του έργου και μοιράστηκε στους γονείς αφού τα παιδιά τους το 
παρουσίασαν, φώναξαν συνθήματα και το τραγούδησαν. 
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Εικόνα 2: Το Φυλλάδιο ευαισθητοποίησης για τη Λειψυδρία 

Αφίσα: ΌΌλα τα παιδιά της τρίτης ομάδας σε φύλλο εργασίας ζωγράφισαν τους τρόπους 
εξοικονόμησης νερού και τα ανέβασαν σε κοινό συνεργατικό τοίχο Linoit. Μέσα από 
διαδικτυακές συναντήσεις παρουσίασαν τις προτάσεις τους, έπαιξαν παιχνίδια, φώναξαν 
συνθήματα και αποφάσισαν από κοινού για το περιεχόμενο και τη μορφή της αφίσας. Η 
συνεργατική αφίσα για την λειψυδρία δημιουργήθηκε και προβλήθηκε στην ιστοσελίδα: 
postermywall.com (Εικ.3). Εκτυπώθηκε και δημοσιοποιήθηκε τοπικά και απεστάλη με Δελτίο 
Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.  

 
Εικόνα 3: Η αφίσα ευαισθητοποίησης 

Ραδιοφωνικό σποτ: Η τέταρτη ομάδα σχολείων ανέλαβε τη δημιουργία ραδιοφωνικού 
σποτ με τίτλο «μη χάνεις σταγόνα». Τα παιδιά, κάθε σχολείου, σε φύλλο εργασίας βρήκαν και 
σημείωσαν συνθήματα και σλόγκαν για τους τρόπους εξοικονόμησης του νερού. Αρχικά 
καθορίστηκε με το http://glasstools.net/  η σειρά με την οποία το κάθε σχολείο σε συνεργατικό 
έγγραφο θα σημείωνε το σύνθημα που αποφάσισαν τα παιδιά ότι τους αντιπροσωπεύει. Οι 
προτάσεις των μελών για το ραδιοφωνικό μήνυμα καταγράφηκαν στο meetingwords.com Στη 
συνέχεια τα συνθήματα ηχογραφήθηκαν και ενώθηκαν με το moviemaker σε κοινή 
παρουσίαση/βίντεο στο κανάλι youtube του έργου. Ενημερώθηκαν τοπικοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί οι οποίοι και προέβαλαν το ραδιοφωνικό μήνυμα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μέσα από δραστηριότητες που προάγουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές σε 

όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αξιοποίησαν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Η χρήση των Τ.Π.Ε ανέβασε σε υψηλότερο επίπεδο την επικοινωνία μεταξύ των μελών και 
αποτέλεσε ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο στον σχεδιασμό του έργου όσο και στη 
σύμπραξη μεταξύ των συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
πραγματοποιήθηκε χρήση διάφορων συνεργατικών web 2.0 εργαλείων, πρωτότυπων 
διαδικτυακών εφαρμογών καθώς και δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών ειδικά σχεδιασμένων 
και προσαρμοσμένων στο συγκεκριμένο project.  

Η προσέγγιση της Γλώσσας, ως βασικού και αναπόσπαστου μέρους κάθε φάσης του 
προγράμματος, εξασφάλισε στα παιδιά ποικίλες γραφικές, αναγνωστικές και προφορικές 
εμπειρίες. Μέσα από δραστηριότητες σύνθεσης και ανάλυσης ονομάτων, ονοματοδοσίας των 
βασιλείων, κατασκευής χαρτών και συνεργατικής δημιουργίας παραμυθιών και 
ηλεκτρονικών βιβλίων, εφημερίδων, αφισών και φυλλαδίων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
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εξασκηθούν στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου και να 
σχεδιάσουν τα δικά τους κείμενα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του 
προγράμματος.  

Στα Μαθηματικά, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με διαδικασίες εκτίμησης, πρόβλεψης και 
επεξεργασίας δεδομένων μέσα από ατομικές και συλλογικές ψηφοφορίες για διάφορες 
ανάγκες του έργου, καταμετρήσεις και ευρύτερες δραστηριότητες ανάπτυξης της 
μαθηματικής σκέψης.  

Στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η ευαισθητοποίηση των 
παιδιών αποτέλεσε και έναν από τους βασικούς στόχους του προγράμματος, η υιοθέτηση μιας 
κουλτούρας φιλικής προς το περιβάλλον αποτέλεσε βασικό μας μέλημα από την αρχή της 
χρονιάς. Εμποτίστηκε στην καθημερινή ζωή του νηπιαγωγείου μέσα από τις ρουτίνες της 
τάξης αλλά και από διάφορες εκδηλώσεις της καθημερινότητας (π.χ γενέθλια του Δράκου). 
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη ανάλογων στάσεων και 
αξιών μέσα από δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την ξηρασία στη λίμνη 
Κάρλα και το φαινόμενο της λειψυδρίας, ενώ έγινε και εισαγωγή σε έννοιες των φυσικών 
επιστημών και συγκεκριμένα τη διαπερατότητα των υλικών.  

Στις Τέχνες η μουσική, τα εικαστικά και το θέατρο έδωσαν μια μοναδική διάσταση στην 
προσέγγιση των στόχων μας. Δραματοποιήσεις, συνθέσεις ποιημάτων και τραγουδιών, 
δισδιάστατες και τρισδιάστατες κατασκευές και η σύνθεση και ηχογράφηση του ύμνου του 
έργου αποτέλεσαν έμπνευση σε όλα τα στάδια διεξαγωγής του προγράμματος και 
προκάλεσαν τον ενθουσιασμό των παιδιών μας.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν ως προς τη σωστή χρήση του νερού και γνώρισαν 

τρόπους εξοικονόμησής του. ΈΈμαθαν να ξεχωρίζουν την ξηρασία και την ανομβρία από τη 
λειψυδρία, τι την προκαλεί και ποιες οι επιπτώσεις της τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο 
και στο περιβάλλον. ΈΈδρασαν συνεργατικά σε επίπεδο τάξης και σχολείων, 
ενεργοποιήθηκαν, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητά τους, χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ στις 
δράσεις τους και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν τα επικοινώνησαν στην ευρύτερη 
κοινωνία και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, μέσα από ΜΜΕ, ιστοσελίδες και προσωπική 
επαφή. Ανέπτυξαν τις εκφραστικές τους δεξιότητες, βρέθηκαν μπροστά σε προκλήσεις που 
τις εξερεύνησαν, βρήκαν λύσεις και κατέληξαν σε συμπεράσματα. Συμμετείχαν ενεργά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος και είδαν τις ιδέες και τις 
προτάσεις τους να υλοποιούνται.  

Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά που συμμετείχαν στο έργο αξιοποίησαν με 
τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που προσφέρει ένα etwinning έργο. ΉΉταν μια πολύ 
σπουδαία εμπειρία για όλους/ες τόσο σε γνωστικό και συναισθηματικό επίπεδο, όσο και σε 
επίπεδο παιδαγωγικής πρακτικής. Το συγκεκριμένο έργο συνδύασε την Τεχνολογία με το 
Περιβάλλον, με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Το έργο αξιολογήθηκε με ποικίλους τρόπους ( google forms, answerganrden, tricider, φύλλα 
εργασίας) από τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Η αξιολόγηση ήταν 
διαρκής και ήταν αυτή που διαμόρφωνε την πορεία των δράσεων. 

Δημοσιεύτηκε σε προσωπικές εκπαιδευτικές και σχολικές ιστοσελίδες, παρουσιάστηκε σε 
γονείς, στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία (μέσω ραδιοφώνου και 
τηλεόρασης) και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα: ημερίδες Σχολικών συμβούλων και 
Περιβαλλοντικών Κέντρων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

To έργο «Παιχνιδομηνύματα στου κήπου μας τα βήματα» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο 
eTwinning, μεταξύ σχολείων από την Κύπρο και την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το σχ. 
έτος 2017-2018. Σκοπός της εισήγησης είναι να  παρουσιάσει ένα πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τ.Π.Ε με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης, τον εκσυγχρονισμό του σχολικού περιβάλλοντος, την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ 
των σχολείων-συνεργατών και τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η κατάκτηση γνώσεων γύρω από το 
περιβάλλον με διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο. Αρχικά αναφέρονται οι παιδαγωγικές 
αρχές που χρησιμοποιήθηκαν και αναλύονται οι παιδαγωγικοί και επιμέρους στόχοι του 
έργου. Γίνεται περιγραφή του έργου και παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο τρόπος ένταξης 
των ΤΠΕ και των συνεργατικών εργαλείων στο έργο με σκοπό την συνεργασία και την 
απόκτηση εκπαιδευτικών εμπειριών. Επίσης παρουσιάζεται η σύνδεση της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ΤΠΕ, συνεργασία νηπιαγωγείων 
 
Εισαγωγή 
Η σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι μια διαρκής διαδικασία δια της οποίας τα 
άτομα και οι κοινωνικές ομάδες θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και θα 
αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την εμπειρία και επίσης τη θέληση που θα 
τους επιτρέψουν να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση των σημερινών 
και μελλοντικών προβλημάτων του περιβάλλοντος» (Unesco,1988).Είναι κοινά αποδεκτό, ότι 
οι λύσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν βρίσκονται στις παραδοσιακές τεχνολογικές 
προσεγγίσεις, αλλά μάλλον στην αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Maloney&Ward, 
1973). Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης της οικολογικής κρίσης απαιτεί μια καινούργια 
αντίληψη για το περιβάλλον. ΈΈτσι, γύρω από την έννοια- κλειδί «περιβάλλον» δομήθηκε η 
Π.Ε. που είναι καρπός της συνειδητοποίησης του οικολογικού προβλήματος και του 
κοινωνικού αιτήματος για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης (Φλογαΐτη, 1993). Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση θεωρείται ως σημαντική συνιστώσα στην επίλυση της 
παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης και την τελευταία δεκαετία η σημασία της έχει 
αναγνωριστεί παγκόσμια. Η ύπαρξη του ενδιαφέροντος για την Π.Ε. σχετίζεται με την 
αναζήτηση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης και διαβίωσης λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, χωρίς τη διακινδύνευση του οικοσυστήματος ή των πόρων για 
τις μελλοντικές γενεές (Fien&Tilbury, 1996). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει στο να 
βελτιώσει την περιβαλλοντική πληροφόρηση του κοινού, στην απόκτηση της γνώσης, των 
αξιών, των στάσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προστασία 
του περιβάλλοντος (Schneider, 1993). Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους Γεωργόπουλο 
&Τσαλίκη (1993), στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα και κοινωνικές ομάδες να αποκτήσουν:  
•Επίγνωση και ευαισθητοποίηση για το συνολικό περιβάλλον και τα σχετιζόμενα με αυτό 
προβλήματα, 
 •Γνώσεις και ποικιλία εμπειριών, ώστε να κατανοήσουν το περιβάλλον και τα προβλήματα 
που συνδέονται με αυτό, 
 •Στάσεις, αξίες και συναισθήματα ενδιαφέροντος προς το περιβάλλον καθώς και κίνητρα για 
ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του. 
 •Δεξιότητες για τον προσδιορισμό και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
•Ικανότητες αξιολόγησης των εκάστοτε λαμβανομένων περιβαλλοντικών μέτρων και των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με τις οικολογικές, πολιτικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, αισθητικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις τους,  
•Αίσθηση υπευθυνότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα ενεργού εμπλοκής σε όλα 
τα επίπεδα προς την κατεύθυνση της επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 
H επίτευξη της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς αποτελεί τον απώτερο σκοπό της 
Π.Ε. 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία μπορεί να λειτουργήσει ως το 
πρώτο σκαλοπάτι για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά ενήμερων και ευαισθητοποιημένων 
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πολιτών, ικανών να βελτιώσουν τον τρόπο που ως κοινωνία σχετίζονται με τον φυσικό κόσμο 
( Wilson, 1996). Οι στόχοι και οι επιδιώξεις για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο 
νηπιαγωγείο εστιάζονται στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και 
ευαισθητοποίησης των παιδιών (Ζαχαρίου, Α. , Κατζή, Ε., Beltran,Α.,οπ. αναφ στο 
Λιθοξοΐδου, 2006) καθώς και στη δημιουργία εσωτερικού κινήτρου για την προστασία του 
περιβάλλοντος Η ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα περιστρέφεται σε θέματα που 
άπτονται άμεσα του τοπικού περιβάλλοντος, των άμεσων εμπειριών τους και αναφέρονται σε 
πραγματικές καταστάσεις ( Ζαχαρίου, Α., 2005). Ο Παπαβασιλείου (2011) αναφέρεται στη 
σημασία του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού τονίζοντας, ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης για 
την εδραίωσή του είναι κρίσιμος και θεμελιώδης αφού η διαμόρφωση ενός καλά 
ενημερωμένου και περιβαλλοντικά εγγράμματου ατόμου είναι η απάντηση για τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Στο πλαίσιο αυτό η περιβαλλοντική εκπαίδευση με τα μέσα που διαθέτει αποσκοπεί στη 
διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικού ήθους με βάση το οποίο οι πολίτες θα ενδιαφέρονται για 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσα από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους θα 
επιδιώκουν την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων αυτών (Παπαδημητρίου, 1998). 
Κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη  περιβαλλοντικού ήθους  
στηρίζεται τόσο στις γνωστικές όσο και στις κοινωνικοσυναισθηματικές κατακτήσεις των 
παιδιών στα οποία απευθύνεται (Λιθοξοΐδου, 2005). Επιπλέον, στοχεύει διττά αφενός στη 
παροχή γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφετέρου στη διαμόρφωση 
συναισθημάτων, στάσεων, αξιών και τελικά συμπεριφορών (Ράπτης,2000). Ακόμη, αποτελεί 
μέσο ενδυνάμωσης και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών και ηθικών αξιών και προσφέρει τη 
δυνατότητα  διαμόρφωσης σκέψεων, αντιλήψεων και δράσεων (Θεοδωροπούλου, 2009).  
Οι περιβαλλοντικές αξίες είναι πιο αποτελεσματικές αν διδάσκονται νωρίς ώστε να γίνουν 
αδιάσπαστο κομμάτι της ηθικής του μαθητή (Caduto, 1985). ΌΌπως αναφέρει η Tilbury (1994) 
αν η αίσθηση σεβασμού και φροντίδας για το φυσικό περιβάλλον δεν αναπτυχτεί στα πρώτα 
χρόνια της ζωής υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην αναπτυχτεί ποτέ. ΌΌσο νωρίτερα ένα 
παιδί μυηθεί στα περιβαλλοντικά ζητήματα, τόσο περισσότερο θα αναπτύξει  περιβαλλοντική  
συνείδηση θα υιοθετήσει φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά αλλά και θα αναλάβει δράση για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η διαφορετική οπτική που εισάγει η 
περιβαλλοντική ηθική προωθεί ένα παιδοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα (Γεωργόπουλος, 
Α.,�Καραγεωργάκης, Σ., Λιθοξοΐδου, Λ., 2009) που ενισχύει τη συναισθηματική ασφάλεια 
των μαθητών και την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς τους (Χρυσαφίδης, 1995β). Σύμφωνα 
με το Χρυσαφίδη (1995α) δεν είναι οι ηθικές αξίες και υποχρεώσεις που θα λύσουν το 
οικολογικό πρόβλημα αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα από τη συμμετοχή του και τη δράση του 
στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό στο νηπιαγωγείο μεταφράζεται στην εφαρμογή της βιωματικής- 
επικοινωνιακής διδασκαλίας (μέθοδος project). Σύμφωνα με την έρευνα των Georgopoulosetal. 
(2011) όταν η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνδυάζεται με τη βιωματική μάθηση τότε οι 
γνώσεις που αποκομίζουν τα παιδιά, αυξάνουν την ανησυχία τους σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά θέματα.  

Στα πλαίσια του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2014) 
οι έννοιες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αποτελούν βασικό γνωστικό  
αντικείμενο μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση.  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί 
επίσης να δανειστεί από την Εκπαίδευση Αξιών διάφορες διδακτικές στρατηγικές όπως είναι 
οι τεχνικές της ενστάλαξης, της τροποποίησης της συμπεριφοράς, της μίμησης προτύπων,  της 
ηθικής ανάπτυξης, της επαγωγικής συζήτησης, της μάθησης μέσω δράσης και της 
ενσυναίσθησης μέσα από την παιδική λογοτεχνία και το παιχνίδι ρόλων. Οικοκεντρικές ιδέες 
και αξίες που μπορούν να αναπτυχτούν στο νηπιαγωγείο είναι: α) Η ενότητα ανθρώπου – 
φύσης: Στο νηπιαγωγείο αυτό μεταφράζεται ως «Νοιαζόμαστε για τις άλλες μορφές ζωής 
όπως η μητέρα μας νοιάζεται για μας». β) Η φροντίδα σε Δίκτυα σχέσεων: Στο νηπιαγωγείο 
αυτό μεταφράζεται ως «Φροντίζουμε τις άλλες μορφές ζωής που εξαρτώνται από μας» γ) Η 
εγγενής αξία: Στο νηπιαγωγείο αυτό μεταφράζεται ως «ΌΌλοι οι οργανισμοί , φυτικοί και 
ζωικοί έχουν τη δική τους ζωή» δ) Το Οικοσύστημα - Η εικόνα της Γης: Για το νηπιαγωγείο 
αυτό ερμηνεύεται ως: « Το δάσος είναι το σπίτι των ζώων. Εκεί κοιμούνται και τρώνε» ( 
Λιθοξοΐδου , 2006). 
 
ΤΠΕ και Περιβαλλοντικη Εκπαίδευση 

Οι ΤΠΕ μπορούν να αξιοποιηθούν , να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση(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. 
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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). Με αυτόν τον τρόπο εγγυώνται στην ΠΕ αυτό που 
πραγµατικά απαιτεί και δεν είναι άλλο από ένα περιβάλλον βασισµένο στο πρόβληµα και 
προσανατολισµένο στη δράση, δίνοντας παράλληλα ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και 
συνεργασία (Pass, 2008, όπ. αναφ. στο Λιαράκου και Γαβριλάκης, 2009). 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 (online βάσεις 
δεδοµένων) και ως εργαλείο τεχνολογικού αλφαβητισµού» (Ταστσίδης, Χατζηµιχαήλ, 
Αντωνίου, 2010). Πολλές από τις αλλαγές που πρεσβεύει και καλείται να κάνει πράξη η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 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; ∆ασκολιάκά, 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. ΌΌπως υποστηρίζουν 
οι Paas&Creech (2008), οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο στην προώθηση ζητημάτων 
της ΠΕ 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 που αυτή 
πρεσβεύει. 
 Επιπρόσθετα, η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να προσφέρει νέες δυνατότητες για προώθηση 
αλλαγών στη μεθοδολογία της Π.Ε (Paas&Creech, 2008). Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τόσο 
στην ΠΕ όσο και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να πειραματιστούν και 
να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας. 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. 
 Τέλος µε την εισαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση και τις δυνατότητες που 
παρέχουν οι ΤΠΕ, τα πανεπιστήμια δύνανται να προσφέρουν ηλεκτρονικές επιλογές και σε 
θέματα ΠΕ. Σήμερα πολλά Πανεπιστήμια προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα ΠΕ, 
ενθαρρύνοντας τη διαδραστική, συνεργατική μάθηση και μετατοπίζοντας την παιδαγωγική 
εστίαση σε µια πιο συμμετοχική διαδικασία μέσα στο πλαίσιο της συμπληρωματικής σχολικής 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (Simon, 2002, όπ. αναφ. στη Whitehouse, 2008). 
Στόχοι του προγράμματος 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάκτηση γνώσεων γύρω από το περιβάλλον με 
διασκεδαστικό και παιγνιώδη τρόπο. Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος: 
Να γίνουν υπεύθυνοι για την καλλιέργεια και τη φροντίδα του σχολικού κήπου. 
Να έρθουν σε επαφή με τη φύση και να γνωρίσουν τα οφέλη των προϊόντων της καλλιέργειας 
και τον αντίκτυπο τους στην σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. 
Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της βιολογικής καλλιέργειας και να υιοθετήσουν συνήθειες 
υγιεινής διατροφής 
Να γνωρίσουν τον κύκλο ζωής μέσα από τον κύκλο ζωής του φυτού. 
Να αναπτύξουν ομαδικότητα , συνεργασία , πρωτοβουλία και ερευνητική διάθεση. 
Να αποκτήσουν δεξιότητες καλλιέργειας της γης. 
Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχεδίασης συνεργατικού περιβάλλοντος 
χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Μέθοδος 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018. Τα σχολεία επιλέχθηκαν έπειτα 
από συνεννόηση των εκπαιδευτικών μέσω της πλατφόρμας eTwinning. Αρχικά μέσω 
διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας (Skype και δημιουργία κλειστής ομάδας στο Facebook) 
έγινε η γνωριμία των εκπαιδευτικών. Σε κάθε νηπιαγωγείο έγινε 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. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018. Ο προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
του έργου πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συμπραττόμενα σχολεία.Ακολούθησε η 
περίοδος γνωριμίας όπου το κάθε νηπιαγωγείο γνώρισε τα παιδιά των υπόλοιπων μέσα από 
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ένα βίντεο παρουσίασης  του εαυτού τους και του σχολείου τους και ένα δεύτερο βίντεο 
παρουσίασης της πόλης τους. Δημιουργήθηκε ο χάρτης των νηπιαγωγείων που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα (στο ScribbleMaps) και το λογότυπο (με το πρόγραμμα:pizap.com) των 
συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων. 

 

 
Το κάθε σχολείο δημιούργησε την δική του μασκότ και ακολούθησαν τηλεδιασκέψεις 

των μελών για την γνωριμία σε ένα padlet 

 
Στη συνέχεια έγιναν ομάδες των τεσσάρων σχολείων και το κάθε σχολείο μέσα από ένα 

βίντεο παρουσίασε στα υπόλοιπα σχολεία την πόλη το σχολείο και τους μαθητές. ΟΙ 
παρουσιάσεις ανέβηκαν στο dotstorming.Αποτέλεσμα των παρουσιάσεων ήταν η δημιουργία 
ενός ebook στο calameo με τις εικαστικές ματιές των παιδιών από την παρουσίαση των 
σχολείων. 

 

Δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό ποίημα στην google.com/document και όλα τα σχολεία 
έπαιξαν το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού 
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Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων δημιουργήθηκαν online παιχνίδια καθώς κι ένα 
συνεργατικό ημερολόγιο στο slideshare 

 
ΈΈνα δέντρο με Χριστουγεννιάτικες ευχές στο canva και ανταλλαγή καρτών 

 

Σε ένα έγγραφο της google.com/document βρεθήκαμε τα νηπιαγωγεία την ίδια μέρα  και 
ώρα και με τη σειρά βάλαμε τα αινίγματά μας, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά προσπαθούσαν να 
βρουν τις λύσεις. Στο linoit.com ανεβάσαμε τα αινίγματα καθώς και τα βραβεία που δώσαμε 
στα σχολεία που έβρισκαν το αίνιγμα Στο storyJumber δημιουργήθηκε το ebook με όλα τα 
αινίγματα των σχολείων εικονογραφημένο από τα παιδιά 

 

 
Στη συνέχεια τα παιδιά έγιναν μικροί δημοσιογράφοι. Σε έγγραφο της 

google.com/document συζητήθηκαν προτάσεις για το περιεχόμενο του περιοδικού και 
αποφασίστηκαν οι δράσεις που κάθε σχολείο θα ανέλαβε για τη δημιουργία του 
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περιοδικού.ΈΈγινε ψηφοφορία στο triciderγια τον τίτλο του περιοδικού Και δημιουργήθηκαν 
συνεργατικά 2 τεύχη περιοδικού στο canva 

 
Επόμενη δράση ήταν  να χωριστούμε σε 3ομάδες ανά τέσσερα σχολεία και να 

επεξεργαστούμε 1 πίνακα ζωγραφικής από διαφορετική οπτική ο καθέναςΑποτέλεσμα της 
δράσης αυτής ήταν η δημιουργία εικονικής έκθεσης στο artsteps.com 

 

Με βότανα και αρωματικά από το κήπο μας φτιάξαμε διάφορα προϊόντα και τα στείλαμε 
στους φίλους μας. ΈΈτσι το κάθε σχολείο είχε γωνιά με προϊόντα από βότανα και αρωματικά 

 

Τα σχολεία συμμετείχαν στηνΠανελλήνια δράση Let’sdoitGrecce και δημιουργήθηκε ένα 
συνεργατικό βίντεο στο youtube με τις νεράιδες και τα ξωτικά να τραγουδούν και να 
αποχαιρετούν στέλνοντας μηνύματα!!! 

 
Σε παρουσίαση στην google.com/presentation το κάθε σχολείο ανέβασε την δική του 

σαλάτα με υλικά από τον κήπο  
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Η αξιολόγηση των παιδιών έγινε σε ένα ansergarden και των εκπαιδευτικών σε ένα padlet 

και ακολούθησε διάχυση του έργου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. 

 

 
Αποτελέσματα και οφέλη 

Το e-Twinning έργο «Παιχνιδομηνύματα στου κήπου μας τα βήματα» που 
πραγματοποιήθηκε μέσα από την πλατφόρμα του eTwinning υπηρέτησε στο έπακρο τον 
αρχικό του σκοπό. Τα «βήματα» του παιχνιδιού ήταν άρτια οργανωμένα και έδωσαν 
ευχαρίστηση και δημιουργική μάθηση στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Οι σχολικοί 
κήποι που δημιουργήθηκαν έδωσαν γνώσεις για τα φυτά, την χρήση και την χρησιμότητά 
τους στην καθημερινή ζωή ,στην ιατρική και στην υγιεινή διατροφή. Μέσα από αυτούς τα 
παιδιά ήρθαν σε επαφή με την φύση και ανέπτυξαν θετικά συναισθήματα για αυτήν. Οι 
συνταγές μαγειρικής, οι αλοιφές, τα ροφήματα, τα έλαια κ.α προϊόντα που δημιούργησαν 
τους έδωσαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν, να εξερευνήσουν με τις αισθήσεις τους όλα όσα 
τα περιβάλλουν ,να πειραματιστούν, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου – 
φύσης. Οι μικροί μαθητές μέσα από τις διάφορες βιωματικές, συνεργατικές δράσεις οι οποίες 
αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων ανάμεσα στα σχολεία και 
το συνεργατικό παιχνίδι, πέτυχαν την κατανόηση του εαυτού τους ως μέρος της φύσης 
αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν και υιοθέτησαν μια στάση ζωής 
χαρακτηριζόμενη από ευγένεια ως προς τους άλλους ανθρώπους. Οι ΤΠΕ αξιοποιήθηκαν ως 
εργαλεία για να βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως επί το 
πλείστον για να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν παιδιά και εκπαιδευτικοί, χωρίς να 
αποτελεί η απόσταση εμπόδιο. Το έργο εντάχθηκε με επιτυχία στο αναλυτικό πρόγραμμα 
,συνδέθηκε διαθεματικάμε τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και αξιολογήθηκε από παιδιά , 
γονείς και εκπαιδευτικούς. 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. 
 
Συμπεράσματα 

Η ένταξη των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όλων των βαθμίδων 
υποστηρίζει σημαντικά και ουσιαστικά τη μαθησιακή διαδικασία. Οι πολλές δυνατότητες που 
δίνουν , το πλήθος των εργαλείων που διαθέτουν, τα ελκυστικά περιβάλλοντα, ο 
εναλλακτικός και διαφορετικός τρόπος προσέγγισης θεμάτων εγείρουν το ενδιαφέρον, 
διατηρούν αμείωτη την προσοχή των μαθητών και χωρίς βέβαια να αντικαθιστούν ή να 
υποκαθιστούν άλλες παραδοσιακές μεθόδους βοηθούν στη συγκρότηση της γνώσης. 
Παράλληλα, προσφέρεται χρονική ευελιξία και ελευθερία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην 
υλοποίηση των έργων έτσι ώστε η τυχόν διαφορετική «διδακτέα ύλη» των εκπαιδευτικών 
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μονάδων που συμμετέχουν να μην αποτελεί εμπόδιο Επιπρόσθετα, οι μαθητές που 
συμμετέχουν διευρύνουν τους ορίζοντες τους, γνωρίζουν διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα και ανθρώπους, μαθαίνουν να σέβονται και να αποδέχονται την 
διαφορετικότητα ενώ ταυτόχρονα γίνονται και ενεργοί πολίτες της Ευρώπης. Κατά αυτόν 
τον τρόπο τα οφέλη που αποκομούν όλοι οι συμμετέχοντες στα συνεργατικά προγράμματα 
των σχολείων μέσω του ευρωπαίκού δικτύου eTwinning είναι πολλαπλά. Παιδαγωγικά 
γνωστικά, κοινωνικά και πολιτισμικά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένο το ενδιαφέρον για την διαμόρφωση του μέλλοντος 
εστιάζοντας στις Νέες Τεχνολογίες και συγκεκριμένα στο STEM. Είναι αναμφισβήτητη η αξία 
της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής των Μαθηματικών ώστε οι μαθητές να 
αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες απαραίτητες για το μέλλον τους ,να βελτιώσουν την 
μαθησιακή διαδικασία  και να οδηγήσουν τους μαθητές στην επίλυση πραγματικών 
προβλημάτων. 
 Στην παρούσα εργασία το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου Πατρών παρουσιάζει ορισμένες  από τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό ρομπότ 
κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών, το BEEBOT  στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus  
με τίτλο Be a Master think Creatively και της δράσης e-Twinning. Δραστηριότητες που 
εντάχθηκαν στο μαθησιακό πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος και καλύφθηκαν όλες οι 
γνωστικές περιοχές. Το εκπαιδευτικό ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για την διδασκαλία ιδεών και  
δεξιοτήτων  STEM. 
Οι μαθητές εκφράστηκαν δημιουργικά ,εμπνεύστηκαν, πειραματίστηκαν συνεργάστηκαν 
,πρωτοτύπησαν  και με ευχάριστο τρόπο εισήχθησαν στο STEM. ξεφεύγοντας από τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας .Οδηγήθηκαν στην μάθηση μέσα από την πράξη. Θα 
ακολουθήσουν και άλλες δραστηριότητες καθώς το πρόγραμμα ERASMUS θα συνεχιστεί και 
την ερχόμενη σχολική χρονιά . 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: STEM, Εκπαιδευτική Ρομποτική, BEEBOT ,Νηπιαγωγείο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η ρομποτική είναι μια νέα επιστήμη, ειδικά στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια έχει 
αρχίσει να γίνεται γνωστή. Η Ρομποτική έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 
παγκοσμίως ως εργαλείο για την ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων μαθητών 
από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο υποστηρίζοντας την μάθηση στα αντικείμενα της 
Επιστήμης της Τεχνολογίας της Μηχανικής των Μαθηματικών σύμφωνα και με μελέτη του 
Benniti ,2012 .  

H εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μέσα από 
διασκεδαστικές δραστηριότητες σ ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον αυξάνει το 
ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών,   Eguchi, 2010.  

Ως παιδαγωγική προσέγγιση εγγράφεται στο πλαίσιο του κλασικού εποικοδομιτισμού 
(constructivism κατά τον Piaget, 1972) και ειδικότερα του κατασκευαστικού εποικοδομισμού 
(constructionism κατά τον Papert, 1993). Ο  Piaget .1974, υποστηρίζει πως όταν τα παιδιά 
χειρίζονται τα αντικείμενα τους δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσουν τις γνώσεις τους.  
Η εποικοδομητική (constructivist) αντίληψη για το φαινόμενο της μάθησης υποστηρίζει ότι το 
μαθησιακό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει αυθεντικές δραστηριότητες ενταγμένες σε 
διαδικασίες επίλυσης ανοιχτών προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, να ενθαρρύνει την 
έκφραση και την προσωπική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία και να υποστηρίζει την 
κοινωνική αλληλεπίδραση. O στόχος είναι να  δίνονται στα παιδιά τα κατάλληλα πράγματα 
να κάνουν με αποτέλεσμα να μάθουν στην πράξη περισσότερα απ’ ότι μάθαιναν πριν Papert, 
1980. Η McNamara θεωρεί πως τα ρομποτικά συστήματα που υπάρχουν σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να μεγαλώνουν με τους μαθητές.McNamara et al., 2014. Ρομποτικά συστήματα όπως τα 
LEGO WEDO ,  τα LEGO MINDSTORMS ,  το BEEBOT 
Η Ρομποτική παρέχει μια μοναδική ευκαιρία μάθησης για τους μαθητές να σχεδιάσουν, να 
χτίσουν και να προγραμματίσουν μια  σημαντική δημιουργία. Επιπλέον τους δίνεται η 
δυνατότητα να μάθουν μέσα από την πράξη και να βελτιώσουν την μεταγνωστική τους 
ικανότητα. Ο προγραμματισμός οδηγεί τους μαθητές να σκεφθούν με τον δικό τους τρόπο . 
Πρέπει να διδάξουν το ρομπότ πως να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία, και μ αυτό τον 
τρόπο  γνωρίζουν πως να μαθαίνουν. Συνδυάζοντας τον προγραμματισμό με τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή του ρομπότ δίνεται στους μαθητές μια πολύ σημαντική εμπειρία μάθησης. 
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Οι μαθητές κάθε βαθμίδας μέσω της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής βελτιώνονται γνωστικά 
καθώς επιλύουν γνήσια προβλήματα σύμφωνα και με τους Alimisis & Boulougaris, 2014 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Αρχική Επισήμανση 
Το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου Πατρών έχει μια μακρά πορεία στον χώρο των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για την εκπαίδευση  ( COMENIUS – ERASMUS+ KA2 – eTwinning ) και 
συγκεκριμένα  από το 2000 συμμετέχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα.. 
ΌΌλα αυτά τα χρόνια οι Νέες Τεχνολογίες έχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία του Νηπιαγωγείου καθώς ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των μαθητών είναι 
έκδηλος .Επίσης δράσεις του σχολείου έχουν παρουσιαστεί σε ημερίδες και συνέδρια. 
Η ενασχόληση με την Εκπαιδευτική Ρομποτική στην τάξη ήταν ένα δέλεαρ καθώς όλοι 
γνωρίζουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για τα ρομπότ. Η εκπαιδευτική ρομποτική  
καταφέρνει να συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και έτσι η εκπαίδευση μετατρέπεται 
εύκολα σε διασκεδαστική δραστηριότητα, και είναι γνωστό  σε όλους πως η μάθηση 
επιτυγχάνεται ευκολότερα, ταχύτερα και ουσιαστικότερα όταν την συνδυάζουμε με το 
παιχνίδι. 
H αφορμή δόθηκε και με την συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο Be a Master think Creatively 
και της δράσης   eTwinning 
Σχεδιάστηκαν διαθεματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ  (Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών)  του Νηπιαγωγείου  και στα πέντε γνωστικά 
αντικείμενα με το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου BEE BOT  το οποίο είναι ειδικά 
κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται και από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και των 
πρώτων τάξεων του  δημοτικού σχολείου. 
Οι δραστηριότητες θα ολοκληρωθούν το σχολικό έτος 2018- 2019 με την δημιουργία και 
άλλων δραστηριοτήτων και θα ολοκληρώσουμε με την  προσπάθεια δημιουργίας ενός ρομπότ 
με τουβλάκια LEGO 
ΒeeΒot 
Τα ΒΕΕΒΟΤ ακολουθούν τις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού LOGO και ελέγχονται  
από τον χρήστη για τον καθορισμό των εντολών εκτέλεσης κίνησης. 
Ο προγραμματισμός τους γίνεται με χρωματιστά πλήκτρα που βρίσκονται πάνω τους και 
μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να κινούνται στο χώρο προχωρώντας μπροστά, πίσω, 
στρίβοντας αριστερά και δεξιά. Το BeeBot είναι ιδανικό για τη διδασκαλία του 
προσανατολισμού, της απόστασης, της μέτρησης της αλληλουχίας, κατανόησης των 
αλγόριθμων και της εφαρμογής τους ως προγράμματα σε ψηφιακές συσκευές, και της 
γλώσσας προγραμματισμού για τα μικρά παιδιά. Οι μικροί μαθητές χρησιμοποιώντας τα 
ΒΕΕΒΟΤ οδηγούνται στην επίλυση ανοιχτών προβλημάτων τα οποία απαιτούν την 
μοντελοποίηση, την ανακάλυψη και την διόρθωση τυχόν προβλημάτων των προγραμμάτων, 
την κατανόηση και χρήση των αλγορίθμων  με παιγνιώδη τρόπο..  
Το ΒΕΕΒΟΤ δέχεται έως 40 εντολές. Με το πλήκτρο GO ξεκινά  (ο προγραμματισμός) η 
εκτέλεση του προγράμματος ή της εντολής που δίνει ο χρήστης. Επιβεβαιώνει τις οδηγίες / 
εντολές  του χρήστη (προγραμματισμός) τόσο με χαρακτηριστικό ήχο όσο και 
αναβοσβήνοντας τα μάτια. 
Τα Bee-Bots κινούνται σε ειδικά σχεδιασμένες πίστες, ( Το Νηπιαγωγείο Δρεπάνου 
δημιούργησε τις δικές του πίστες για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του)  και  το 
«βήμα» του ρομπότ είναι 15 εκατοστά και στρέφεται (αριστερά  ή δεξιά) κατά 90°. 
Προηγούμενη εμπειρία  για την χρήση των ΒΕΕΒΟΤ δεν απαιτείται, συνήθως  τα 
περισσότερα  παιδιά έχουν παίξει με τηλεχειριζόμενα παιχνίδια και έχουν δώσει εντολές. Τα 
ΒΕΕΒΟΤ είναι εύκολα στην χρήση ,κινούνται σε επίπεδες, λείες και επικλινείς επιφάνειες 
Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις  
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν εντάχθηκαν  στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών του Νηπιαγωγείου .Χρησιμοποιήθηκε η βιωματική ,η 
ομαδοσυνεργατική και η διαθεματική παιδαγωγική μέθοδος. Κάθε ομάδα που συμμετείχε 
ήταν ολιγομελής και το ΒΕΕΒΟΤ χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο υποστήριξης της μάθησης με 
τρόπο που βασίζεται στην έρευνα  στον πειραματισμό. και στην επαφή με την εκπαιδευτική 
ρομποτική.  
 
Βιωματικές Δραστηριότητες Προγραμματισμού  
Πριν την παρουσίαση του ρομπότ έγινε συζήτηση ώστε να ανιχνευθούν οι πρότερες απόψεις / 
γνώσεις των παιδιών  
Τι είναι ρομπότ και τι όχι : Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση τι θεωρούν 
πως είναι ρομπότ και γιατί. Η επόμενη δραστηριότητα ήταν να επιλέξουν από μια σειρά 
εικόνων που τους δόθηκε αυτές που πίστευαν ότι έδειχναν ένα ρομπότ και να αιτιολογήσουν 
την απάντηση τους.(  Γλώσσα) 
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Ακολούθησαν δραστηριότητες προσέγγισης εννοιών προγραμματισμού όπως η ακολουθία 
και η επανάληψη. Συγκεκριμένα κλήθηκαν να προγραμματίσουν (να δώσουν εντολές ) έναν 
συμμαθητή τους να φθάσει το πρωί στο σχολείο. Στην πράξη διεπίστωσαν πως όταν δεν 
έδιναν τις σωστές εντολές οδηγούσαν τον συμμαθητή τους να πάει στο σχολείο άλλες φορές 
χωρίς παπούτσια, άλλες με πιτζάμες οπότε τον προγραμμάτιζαν ξανά.(ΤΠΕ, Αλγοριθμική 
σκέψη Μαθηματικά ) Οι μαθητές διδάχθηκαν τις βασικές έννοιες της γλώσσας του 
προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο, κεντρίστηκε το ενδιαφέρον τους και η περιέργεια 
τους και έκαναν συνδέσεις  του προγραμματισμού με την καθημερινή πραγματική ζωή.  
 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΕΕΒΟΤ 
Στόχος να διεγερθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την 
λειτουργία του ΒΕΕΒΟΤ ώστε να εισαχθούν με παιγνιώδη τρόπο στην ρομποτική. 
Παρουσιάστηκε το ρομπότ στους μαθητές, συζητήθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας τους και ακολούθησε παιχνίδι παντομίμας καθώς οι μαθητές μιμήθηκαν 
τις κινήσεις του ρομπότ (εντοπίστηκαν  δυσκολίες ειδικά από τα προνήπια στον διαχωρισμό 
αριστερής και δεξιάς κατεύθυνσης, τα  δε νήπια δεν είχαν πρόβλημα ).   

Ακολούθησε η γνωριμία, εξοικείωση και ο πειραματισμός με τα σύμβολα / πλήκτρα του 
ΒΕΕΒΟΤ ώστε οι μαθητές να δίνουν τις σωστές εντολές και να προγραμματίζεται σωστά το 
ρομπότ καθώς και η κατανόηση του μήκους που εκτελεί και είναι σταθερή (απόσταση που 
διανύει σε κάθε κίνηση του είναι 15 εκατοστά ). Στην συνέχεια πειραματίστηκαν ελεύθερα σε 
μια έτοιμη πίστα για ΒΕΕΒΟΤ. Η στροφή ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, έπρεπε να 
καταλάβουν ότι το "στρίψτε δεξιά ή αριστερά" σημαίνει κυριολεκτικά να περιστρέφετε δεξιά 
ή αριστερά, καμία κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πλάγια (Μάθηση με δοκιμές και λάθη). 
Για να βοηθηθούν περισσότερο, σε χαρτί αποτύπωσαν γραφικά  την διαδρομή ώστε να 
καταγράψουν την σκέψη τους και στην συνέχεια στην πράξη να διαπιστωθεί εάν κατανόησαν 
την διαδρομή που σχεδίασαν. 

          

Εικόνα 1:  Αποτύπωση σε χαρτί της διαδροµής 

    
 Στον διαδραστικό πίνακα σε ειδικό application (BEE-BOT emulator) οι μαθητές 

προγραμμάτισαν το ρομπότ. Στόχος στο τέλος αφού έχουν αφιερώσει χρόνο διερευνώντας 
πως λειτουργεί το ρομπότ να μπορούν να επιλύουν προβλήματα μέσω προγραμματισμένων 
λύσεων καταγράφοντας τις εντολές και την σωστή ακολουθία των εντολών ( αλγόριθμοι ). 
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι οι αλγόριθμοι (ακολουθία εντολών) είναι τα βήματα για να 
κάνουν κάτι να συμβεί  (ΓΛΩΣΣΑ, ΤΠΕ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ).Μαθησιακοί στόχοι να 
γνωρίσουν τα ρομποτικά συστήματα να κατανοήσουν την έννοια προγράμματος καθώς και 
να εκτελέσουν το πρόγραμμα. Βέλτιστη διαδρομή. 

 
STEM δραστηριότητες με το παραδοσιακό τραγούδι το Φεγγαράκι 
Αξιοποιώντας το παραδοσιακό τραγούδι αναφερθήκαμε στην Ελληνική Λαϊκή Παράδοση. 
Το παιδικό αυτό τραγούδι ταυτίστηκε με τον λαϊκό θρύλο για το «κρυφό σχολειό» που 
αρθρώθηκε από τους ΈΈλληνες λόγιους μετά την Επανάσταση του 1821 και γαλούχησε πολλές 
γενιές μέχρι τις μέρες μας. Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι το τραγουδούσαν τα παιδιά 
βαδίζοντας μέσα στη νύχτα για να πάνε στο απαγορευμένο απ’ την οθωμανική εξουσία 
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σχολείο, εικόνα που θεωρήθηκε ότι συνέβαλλε στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα 
ελληνικά γράμματα. Τερζοπούλου Μ (2007) .  
 Οι μαθητές τραγούδησαν το τραγούδι, έδωσαν την δική τους ερμηνεία στα λόγια του 
τραγουδιού ,τα περισσότερα παιδιά έδωσαν ερμηνεία ίδια με τον λαϊκό θρύλο, έπαιξαν 
παιχνίδι παντομίμας μιμούμενα τα παιδιά που πήγαιναν την νύχτα στο κρυφό σχολειό 
έχοντας ως οδηγό το φεγγαράκι,  στην συνέχεια προτάθηκε από την εκπαιδευτικό να 
προσπαθήσουν να εμπλέξουν το ΒΕΕΒΟΤ (οι μαθητές το ονόμασαν Μελλού) στο παιχνίδι 
αυτό. Οι μαθητές πρότειναν να δημιουργήσουν το δικό τους δάπεδο/πίστα με την ιστορία του 
τραγουδιού για να «περπατήσει» η Μελλού αφού θα της δώσουν τις σωστές εντολές 
(κατανόηση της σωστής ακολουθίας των εντολών). (Γλώσσα ,Περιβάλλον, Δημιουργία- 
ΈΈκφραση, Μαθηματικά, ΤΠΕ) 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΑΣ / ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Οι μαθητές στην αρχή με την βοήθεια της εκπαιδευτικού σχεδίασαν το πρώτο τετράγωνο της 
πίστας και στην συνέχεια μόνοι τους δημιούργησαν μια εύκολη γι αυτά πίστα στην οποία 
κόλλησαν εικόνες που είχαν επιλέξει καθώς ψάχναμε στο διαδίκτυο για το κρυφό 
σχολειό.(Μαθηματικά  σχήματα –χρησιμοποίηση τετραγώνου  

 

Εικόνα 2. Δηµιουργία πίστας από τους µαθητές. 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
Στην συνέχεια προσπαθώντας να δώσουν τις σωστές εντολές επιδίωξαν να οδηγήσουν την 
Μελλού στο κρυφό σχολειό επιλέγοντας την πιο εύκολη (κατ’ αυτά) διαδρομή προσπαθώντας 
να αποφύγουν τους κινδύνους και τα εμπόδια. Κάθε μαθητής επέλεγε την δική του διαδρομή 
προσπαθώντας όμως να δώσει τις σωστές εντολές, η δε βοήθεια των συμμαθητών και η 
συνεργασία μεταξύ τους ήταν καταπληκτική. ΈΈπειτα από κάποιες προσπάθειες κατάφεραν 
να προγραμματίζουν σωστά το ρομπότ έχοντας κατανοήσει τον προσανατολισμό και την 
περιστροφή δεξιά-αριστερά δίνοντας τις σωστές εντολές (κατανόηση του προγραμματισμού, 
της ακολουθίας, της πρόβλεψης που οδηγούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης 
προβλημάτων αλλά και βελτίωσης της κριτικής τους σκέψης).  
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Εικόνα 3. Προγραµµατίζοντας το ροµπότ να εκτελέσει την διαδροµή 

Μαθησιακοί στόχοι να γνωρίσουν τα ρομποτικά συστήματα να κατανοήσουν την έννοια 
προγράμματος να εκτελέσουν το πρόγραμμα και να επιλέξουν την καλύτερη διαδρομή. 
 
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ BOOMWHACKERS  
Tα Boomwhackers είναι χρωματιστοί ηχητικοί πλαστικοί σωλήνες που οδηγούν στην εκμάθηση 
του πενταγράμμου με πολύ εύκολο τρόπο. Είναι κουρδισμένοι και ανθεκτικοί ο δε  ήχος κάθε 
σωλήνα αντιστοιχεί και σε μία νότα όταν το χτυπήσουμε σε κάποιο σταθερό σημείο όπως 
καρέκλα, πάτωμα, το γόνατό μας και άλλα. Οι μαθητές μαθαίνουν τις νότες πάρα πολύ 
εύκολα, παίζουν ρυθμούς μελωδίες, συνοδεύοντας ένα τραγούδι με τους σωλήνες 
Boomwhackers. Μαθαίνουν να δημιουργούν και νιώθουν τη μουσική μέσα από το παιχνίδι.  
Στις δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν οι μουσικοί αυτοί σωλήνες για να εισαχθούν οι 
μαθητές στα μουσικά όργανα, να μάθουν τις νότες να ενισχυθεί η μνήμη τους να οδηγηθούν 
στην κωδικοποίηση (με τις νότες) και φυσικά να κατανοήσουν τους αλγόριθμους. 
(Δημιουργία – ΈΈκφραση, Γλώσσα, Μαθηματικά) 
Οι μαθητές έμαθαν πολύ εύκολα λόγω των χρωμάτων τις μουσικές νότες ακολούθως τις 
νότες του τραγουδιού οπότε τραγουδούσαν το Φεγγαράκι με τις νότες. Στην συνέχεια 
έπαιξαν το τραγούδι με τα Boomwhackers κρατώντας κάθε μαθητής από έναν σωλήνα και 
προσπαθώντας να παίζουν στην σωστή σειρά (ακολουθία).  
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟ 
ΒΕΕΒΟΤ 
Οι μαθητές δημιούργησαν κωδικοποιημένο δάπεδο με τις νότες στα χρώματα των ηχητικών 
σωλήνων του τραγουδιού Φεγγαράκι, η επιλογή της διάταξης των χρωμάτων (νότες) ήταν 
των μαθητών. Οι μαθητές τραγουδούσαν και έδειχναν τις αντίστοιχες νότες στο 
κωδικοποιημένο δάπεδο. 

 

 
Εικόνα 4 Νότες του τραγουδιού σύµφωνα µε τους ηχητικούς σωλήνες 
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Στον διαδραστικό πίνακα σχεδίασαν τις νότες του τραγουδιού σύμφωνα με τα χρώματα των 
μουσικών σωλήνων. (Αναγνώριση χρωμάτων εκμάθηση σχημάτων). Αποτύπωσαν σε χαρτί 
τις νότες του τραγουδιού σύμφωνα με τα χρώματα των μουσικών σωλήνων. 

 

Εικόνα 5 Αποτύπωση του τραγουδιού σύµφωνα µε τα χρώµατα των ηχητικών σωλήνων στον 
διαδραστικό πίνακα 

Σχεδίασαν την διαδρομή που θα ακολουθούσε το ΒΕΕΒΟΤ σύμφωνα με τις νότες του 
τραγουδιού σε χαρτί και ακολούθως προγραμμάτισαν το ρομπότ (Μελλού) να κινείται στο 
δάπεδο ακολουθώντας τις νότες. Ξεκίνησαν με τις πιο απλές εντολές προγραμματίζοντας το 
ρομπότ να προχωρά επτά νότες και στο τέλος κατάφεραν να προγραμματίζουν το ΒΕΕΒΟΤ 
να προχωρά ακολουθώντας τις νότες ολόκληρου του τραγουδιού.  

 

Εικόνα 4 Προγραµµατισµός  της διαδροµής σύµφωνα τις νότες του τραγουδιού 

Οι μαθητές ανέπτυξαν την φαντασία τους, την  δημιουργικότητά τους την κριτική τους 
σκέψη. (ΤΠΕ Αλγοριθμική σκέψη, Μαθηματικά, Δημιουργία – ΈΈκφραση) 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα ΒΕΕΒΟΤ είναι ιδανικά για την πρώτη επαφή των μαθητών με τον κόσμο της 
εκπαιδευτικής ρομποτικής και αποτελούν το τέλειο μέσο για να δείξουμε στους μαθητές, 
ξεκινώντας και από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου πως και η μηχανική και η πληροφορική 
μπορούν να είναι πολύ διασκεδαστικές. Από την αρχή ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν 
μεγάλος και έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για την ρομποτική. Η εργασία σε μικρές ομάδες 
ήταν ιδανική ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την ρομποτική με παιγνιώδη τρόπο και 
ήταν πολύ εύκολο και λόγω του ενθουσιασμού και λόγω του παιγνιώδη τρόπου να 
πειραματιστούν, να εξερευνήσουν και τα αγόρια και τα κορίτσια και να ενισχυθεί η 
διερευνητική τους στάση. Μεγάλη σημασία είχε η βιωματική προσέγγιση των κινήσεων του 
ρομπότ πριν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Στην αρχή οι μαθητές αντιμετώπισαν προβλήματα 
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στην κατανόηση της αλλαγής κατεύθυνσης αλλά στην συνέχεια κατανοήσαν πως οι ίδιοι είναι 
που ελέγχουν τις κινήσεις του ρομπότ. Εκφράστηκαν ελεύθερα, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, 
ενεπλάκησαν ενεργά, είχαν οπτική ανατροφοδότηση και βελτιώθηκε η φαντασία και η 
δημιουργικότητά τους. Κατανόησαν μαθηματικές έννοιες, ανέπτυξαν κινητικές δεξιότητες  
και καλλιεργήθηκε η <υπολογιστική σκέψη> δηλαδή η  αναλυτική ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων. Προγραμματίζοντας το ρομπότ ήρθαν σε επαφή με την τεχνολογία, την 
επιστήμη, τα μαθηματικά την μηχανική (STEM) ενώ παράλληλα εκφράστηκαν δημιουργικά. 
Η έως τώρα πορεία της δράσης αυτής ήταν απόλυτα επιτυχημένη και αυξάνει την πεποίθηση 
της συνέχειας αυτής της επιτυχούς πορείας και την επόμενη χρονιά του προγράμματος 
Erasmus+KA2 και του έργου BE A MASTER THINK CREAIVELY με την προσπάθεια 
δημιουργίας του ρομπότ με LEGO WEDO. Και όπως αναφέρει και ο Papert S (1993) o ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι να δημιουργεί κατάλληλες καταστάσεις ώστε ο μαθητής να εξερευνά 
παρά να του δίδεται έτοιμη γνώση , και αυτό οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να κάνουμε. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο χώρο 

της ειδικής αγωγής και επεκτείνεται στο μάθημα της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής, με 
σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών. Στην παρούσα μελέτη, 
εξετάστηκε η επίδραση της εφαρμογής ενός προγράμματος συνεκπαίδευσης εκπαιδευτικής 
ρομποτικής (Lego WeDo 2.0) και ΤΠΕ, με περιεχόμενο το ποδόσφαιρο και τις αντιλήψεις των 
μαθητών Γενικού Λυκείου ως προς τη συνεργασία τους με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή και αναπηρία. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες (η πρώτη με μαθητές που φοιτούν σε 
Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ) και η δεύτερη με μαθητές από Ε.Ε.Ε.ΕΚ), οι οποίες συνεργάσθηκαν 
(κατασκευές – εκμάθηση κανόνων – προπόνηση αγώνα), προκειμένου να αγωνισθούν στην 
πιλοτική κατηγορία ρομποτικής WeDo 2.0 ποδόσφαιρο. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας 
τους χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ, όπως την οπτική γλώσσα προγραμματισμού Scratch, το 
περιβάλλον App Inventor, αυτοσχέδιες εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και το 
ανοιχτό λογισμικό HotPotatoes .  

Δημιουργήθηκαν δυο αυτοσχέδια ερωτηματολόγια καταγραφής των αντιλήψεων 
σχετικά με τη συνεκπαίδευση για τους μαθητές του ΓΕΛ και για τους μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ 
και ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο εσωτερικής παρακίνησης για τους μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
ΌΌπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα, κατεγράφησαν θετικές επιδράσεις σε επίπεδο 
συναισθημάτων, συνεργασίας, φιλίας και ενσωμάτωσης. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τις 
θετικές προεκτάσεις που μπορούν να επέλθουν στις αντιλήψεις των μαθητών τυπικής 
ανάπτυξης, από τηn εφαρμογή της ρομποτικής και τη χρήση των ΤΠΕ, στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, σε επίπεδο συνεκπαίδευσης. Επίσης, φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να συνδυαστούν η ρομποτική στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και γενικότερα στο χώρο 
της ειδικής αγωγής. Ωστόσο, ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων, η μικρή χρονική διάρκεια 
και η αυτοσχέδια αξιολόγηση, καθιστά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων περιορισμένη.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εφαρμογές,, Ρομποτική, Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η χρήση της τεχνολογίας στο χώρο της ειδικής αγωγής και της φυσικής αγωγής, αποτελεί 
μια καινοτόμο μέθοδο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών 
(Ματζουράτος κ.α., 2017). Η ρομποτική και η εφαρμογή της στη μαθησιακή διαδικασία ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο, προϋποθέτει τη συνεργασία, την ακολουθία οδηγιών, την εναλλαγή 
ρόλων, τη διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, συνδυάζοντας τη διασκέδαση 
μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση 
και την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εμπλεκομένων (Καρκάνη, 2017). Η 
εκπαιδευτική ρομποτική εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς, με θετικές 
επιδράσεις στους μαθητές. Η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και το ενδιαφέρον που 
αναπτύσσεται στο μάθημα, έδωσαν το ερέθισμα για να την εφαρμόσουμε ως περιεχόμενο 
ενός προγράμματος συνεκπαίδευσης. Η αφόρμηση προέκυψε αφενός από την ευρεία 
απήχηση της χρήσης των ΤΠΕ ως εργαλείο μάθησης (Fabiane, et al., 2012), και αφετέρου την 
επιθυμία για συμμετοχή σε έναν Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Γλέζου κ.α., 2010; 
Κόμης κ.α., 2012) . 

Προκειμένου οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία να 
προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, αποφασίσθηκε να 
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υλοποιηθεί το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης, με περιεχόμενο το οποίο να είναι ελκυστικό για 
όλους τους συμμετέχοντες μαθητές και των δύο βαθμίδων. Αποφασίσθηκε οι μαθητές του 
ΓΕ.Λ. αρχικά να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις κατασκευές που αφορούν το 
ποδόσφαιρο του WeDo και το λογισμικό που δίνει στις κατασκευές ζωή, το Scratch. Εν 
συνεχεία, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ (App Inventor 2 και δημιουργία παιχνιδιών γνώσεων), να 
βοηθήσουν τους μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ στην εκμάθηση των κανονισμών για το ποδόσφαιρο 
WeDo 2.0, την εξάσκησή τους για την κατανόηση του παιχνιδιού και την επέκταση εκμάθησης 
των κανόνων στο συμβατικό ποδόσφαιρο.    

  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς και 8 μαθητές 
του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς. Οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες, κάθε ομάδα απαρτίζονταν 
από 5 άτομα. Το πρόγραμμα διήρκησε 12 εβδομάδες και κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνταν 
ένα δίωρο μάθημα. Οι μαθητές και των δύο σχολικών μονάδων, έλαβαν τον εξοπλισμό του 
Lego WeDo 2.0 με σκοπό να προετοιμαστούν για να αγωνιστούν στην κατηγορία ποδόσφαιρο 
Lego WeDo 2.0. Επιπρόσθετα, οι μαθητές του ΓΕ.Λ., χρησιμοποίησαν επιπλέον εφαρμογές και 
συγκεκριμένα, την εφαρμογή App Inventor 2, προκειμένου να διδάξουν στου μαθητές του 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς τους κανόνες του παιχνιδιού με τρόπο παιγνιώδη και διασκεδαστικό, τα 
συνεργατικά έγγραφα Google Forms, καθώς και το λογισμικό HotPotatoes, για την αξιολόγηση 
των μαθητών.  

Τις πρώτες τρεις εβδομάδες, η κάθε ομάδα λειτούργησε ανεξάρτητα. Οι μαθητές των δύο 
σχολείων γνώρισαν τον εξοπλισμό και προχώρησαν στις κατασκευές των ρομπότ, του 
GoalKeeper και GoalKicker, καθώς και τη συνδεσμολογία τους με τους υπολογιστές, το 
λογισμικό WeDo 2.0 και το λογισμικό Scratch 2.0 (Νικολός κ.α., 2011).  

 

 
Σχήμα 1: Ο GoalKeeper και ο κώδικας του στο Scratch. 
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Σχήμα 2: Ο GoalKicker και ο κώδικας του στο Scratch. 

 
Η ομάδα του ΓΕ.Λ. την 4η εβδομάδα, ενημερώθηκε για τους κανονισμούς που ισχύουν 

στο ποδόσφαιρο Lego WeDo 2.0. Την 5η εβδομάδα, δημιούργησαν το quiz γνώσεων για το 
κινητό τηλέφωνο με ερωτήσεις εκμάθησης των κανονισμών του ποδοσφαίρου Lego WeDo 2.0 
και του συμβατικού ποδοσφαίρου.  

 
Σχήμα 3: Screenshot από το quiz γνώσεων στο κινητό τηλέφωνο. 

 
Την 6η εβδομάδα, δημιούργησαν με τη χρήση του Google Forms και του HotPotatoes, τις 

ερωτήσεις αξιολόγησης του συνολικού διδακτικού σεναρίου (Βερναδάκης κ.α., 2012). Οι 
μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ στο ίδιο χρονικό διάστημα, γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με το 
πρόγραμμα Lego WeDo 2.0, προετοίμασαν τις κατασκευές τους και τις έθεσαν σε λειτουργία.  

Οι επόμενες εβδομάδες κατανεμήθηκαν ως εξής: 7η και 8η εβδομάδα, υπήρξε γνωριμία 
των δύο ομάδων και συνεργασία από κοινού για τη δημιουργία των κατασκευών 
(Πατρινόπουλος, 2017). Την 9η και 10η εβδομάδα, ακολούθησε η εκμάθηση των κανονισμών 
του παιχνιδιού (γνωριμία και εξοικείωση με το λογισμικό και τον τρόπο απάντησης των 
ερωτήσεων). Τις τελευταίες 2 εβδομάδες οι μαθητές χωρίσθηκαν σε 4 ομάδες, προπονήθηκαν 
με τις κατασκευές που ετοίμασαν και ακολούθησε μία ημέρα όπου οι μαθητές 
αξιολογήθηκαν. 

Πριν την έναρξη του προγράμματος συνεκπαίδευσης αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί 
αρχική και τελική αξιολόγηση. Οι μαθητές του ΓΕΛ απάντησαν σε ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηματολόγιο, δομημένο σε 4 διαφορετικούς άξονες (συναισθήματα, συνεργασία, 
ενσωμάτωση, φιλία), με 4 επιλογές απαντήσεων (όχι, μάλλον όχι, μάλλον ναι, ναι), το οποίο 
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υλοποιήθηκε και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά 
(https://docs.google.com/forms/d/1ehRyR2QmyZEmkfYSJghq70bt7hUjDtyYdsz1xFhMsGs/edit) .  

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ, συμπλήρωσαν τους άξονες του ερωτηματολογίου που 
αφορούσαν τη συνεργασία και τη φιλία και επιπλέον ένα ακόμη ερωτηματολόγιο εσωτερικής 
παρακίνησης, το οποίο δημιουργήθηκε με την εφαρμογή HotPοtatoes, το οποίο περιλαμβάνει 3 
παράγοντες: α) αντιλαμβανόμενη ικανότητα, β) ενδιαφέρον/ευχαρίστηση και γ) 
προσπάθεια/σημασία και δύο πιθανές απαντήσεις (ναι και όχι) (Βερναδάκης κ.α., 2012). Τα 
ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν από τους μαθητές του ΓΕ.Λ.   

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση, υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις 
αντιλήψεις των μαθητών των δύο σχολείων σε όλους τους άξονες.  

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους, ενίσχυσαν το 
αίσθημα της «συνεργασίας», καθώς οι αρχικοί τους ενδοιασμοί ξεπεράστηκαν με τη λήξη του 
προγράμματος. Το σημαντικό στοιχείο που προέκυψε ήταν η αλλαγή που παρατηρήθηκε στις 
απαντήσεις τους στον άξονα της «φιλίας». Διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα συνέβαλλε να 
νιώσουν ότι απέκτησαν φίλους με τους οποίους θα μπορούσαν να μοιραστούν κοινές στιγμές 
και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Στο 
ερωτηματολόγιο της εσωτερικής παρακίνησης υπήρξαν θετικές αλλαγές και στους τρεις 
άξονες. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφονται και στους τέσσερις άξονες για τους μαθητές 
του ΓΕ.Λ. Το αίσθημα της λύπης που εξέφρασαν στον άξονα των συναισθημάτων, 
εξαλείφθηκε μετά το τέλος του προγράμματος. Στον άξονα που αναφέρεται στη συνεργασία, 
οι αρχικά επιφυλακτικές αντιλήψεις των μαθητών ως προς το επίπεδο της συνεργασίας, 
ξεπεράστηκαν μέσα από τη βιωματική εμπειρία. Μεταστροφή των απαντήσεων υπήρξε και 
στις ερωτήσεις των αξόνων ενσωμάτωσης και φιλίας, όπου οι αρχικά αρνητικές αντιλήψεις 
τους, μεταστράφηκαν σε θετικές. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα βιωματική εργασία, κατέγραψε τις επιδράσεις που μπορεί να παρατηρηθούν 
σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, 
μέσα από την υλοποίηση ενός προγράμματος ρομποτικής και συνεκπαίδευσης.  

Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν με τη δράση, αφετέρου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, 
ακόμα και αντικειμένων όπως το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Ματζουράτος κ.α., 2017, 
Καρκάνη, 2017). 

Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο 
συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και τον κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, 
απομυθοποίηση). Οι προαναφερόμενες επιδράσεις, ενισχύονται μέσα από τη συνεργασία και 
τη συνεκπαίδευση, ανάμεσα σε μαθητές με κοινούς στόχους, διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ανάγκες. 

Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά μέσα από τις διάφορες εφαρμογές 
όπως τα παιχνίδια γνώσεων για κινητά τηλέφωνα, τα ανοιχτά και δωρεάν περιβάλλοντα 
οπτικού προγραμματισμού (Scratch και App Inventor), τα συνεργατικά έγγραφα (Google Forms) 
και οι ιδιαίτερες φιλικές στη δημιουργία και τη χρήση τους ασκήσεις λογισμικού (Hotpotatoes), 
στην μεταστροφή των αντιλήψεων και των στάσεων απέναντι στις δυνατότητες των μαθητών 
με αναπηρία και να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα έρευνα δράσης αφορμάται από την άφιξη των Αράβων προσφύγων στη χώρα 

μας, και επιχειρεί να διερευνήσει τη στάση μιας τάξης μαθητών/τριών της Α΄ Γενικού 
Λυκείου στην πόλη της Δράμας απέναντι στην αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της. Ως 
μεθοδολογικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν δύο ανώνυμα ερωτηματολόγια με κλειστές και 
ανοιχτές ερωτήσεις. Η ανάλυση των απαντήσεων του πρώτου ερωτηματολογίου έδειξε ότι οι 
γλώσσες που θα ήθελαν να μάθουν οι μαθητές/τριες και τους αρέσουν περισσότερο είναι 
ευρωπαϊκές, ενώ η αραβική δεν εμφανίζεται καθόλου στις προτιμήσεις τους Από τα 
αποτελέσματα του δεύτερου ερωτηματολογίου, το οποίο διερευνούσε την αντίληψη και τα 
αισθήματά τους για την αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της, καθώς και τη βούλησή τους 
για δράση, προέκυψε ότι οι μαθητές/τριες δεν έχουν ιδιαίτερα θετική στάση. 
Πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν,  εκπαιδευτικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις που 
στόχο είχαν την επαφή και γνωριμία των μαθητών/τριών με την αραβική γλώσσα και τους 
ομιλητές της. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους 
Σύριους πρόσφυγες της πόλης  έτσι, ώστε μέσω της συνεργασίας μαθητών/τριών, γονέων και 
κοινωνικών φορέων να αμβλυνθούν τα ενδεχόμενα αρνητικά συναισθήματα και να βελτιωθεί 
η στάση τους.   
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: στάση, αραβική γλώσσα, εκπαιδευτικές δράσεις  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

    «Ο σύγχρονος κόσμος αναπτύσσεται ως μια πραγματικότητα πολύχρωμη, 
πλουραλιστική και πολυπολιτισμική» (Τσιρώνης, 2008:123). Τις τελευταίες δεκαετίες η μαζική 
μετακίνηση ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζει τη δημογραφική σύνθεση των χωρών 
υποδοχής μεταναστών και προσφύγων και ενισχύει τον πολυπολιτισμικό τους χαρακτήρα 
(Γκόβαρης, 2001). Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία από τη δεκαετία του ’80 και 
κυρίως του ’90 δέχτηκε μεγάλο αριθμό μεταναστών και μάλιστα χωρίς καμιά υποδομή και 
οργάνωση. Σήμερα δέχεται μεγάλο αριθμό προσφύγων χωρίς και πάλι να διαθέτει την 
κατάλληλη υποδομή και οργάνωση.  

Βέβαια, οι κοινωνίες ήταν και είναι de facto πλουραλιστικές και η έννοια «έθνος» 
αποτελεί ιδεολογική κατασκευή των τελευταίων αιώνων. Για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια 
αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια. (Χοντολίδου,  2003). Η βασική 
πρόκληση που καλείται πλέον να αντιμετωπίσει η χώρα μας, όπως και όλες  οι χώρες 
υποδοχής, συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ γηγενών και μεταναστών 
ή προσφύγων με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνάντησή τους να οδηγεί σε μια δημιουργική και 
εποικοδομητική αλληλεπίδραση και συνεργασία και σε μια ειρηνική συνύπαρξη χωρίς 
συγκρούσεις. 

   Το εκπαιδευτικό σύστημα ως βασικός θεσμός κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης  
καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και 
αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας. Για να επιτευχθεί  αυτό, απαιτείται 
προσαρμογή και επαναπροσδιορισμός του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος με βάση τα 
νέα δεδομένα που δημιουργεί η πολυπολιτισμικότητα και υπέρβαση του παραδοσιακού 
μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού χαρακτήρα του σχολείου. Ο συνδυασμός μεθόδων και 
τεχνικών που βασίζονται στη συνεργασία, τα βιώματα και την επικοινωνία, αλλά παράλληλα 
διαθέτουν στοχαστική και παιγνιώδη μορφή είναι εκείνες οι διδακτικές προτάσεις που 
μπορούν να προσφέρουν κοινωνική μάθηση και ευαισθησία για ένα κόσμο που διαρκώς 
μεταβάλλεται (Γκόβαρης, 2001). 

Η παρούσα έρευνα δράσης αφορμάται από την άφιξη των Αράβων προσφύγων στη 
χώρα μας. Επιχειρεί να διερευνήσει τη στάση μιας τάξης μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Α΄ ΓΕ.Λ.) απέναντι στην αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της και μέσα από 
τη συνεργασία μαθητών/τριών, γονέων και κοινωνικών φορέων να προάγει τη γνωριμία και 
την επαφή τους με την αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό, ώστε να αμβλυνθούν τα 
ενδεχόμενα αρνητικά συναισθήματα και να βελτιωθεί η στάση τους. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Στάσεις: Ορισμός 
 Η στάση αποτελεί το αντικείμενο πολυάριθμων ορισμών. Ο πλέον συνοπτικός είναι του 

Stoetzel: «η στάση ορίζει στην κοινωνική ψυχολογία τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόσωπο 
τοποθετείται ως προς αντικείμενα αξίας». ΈΈνας εκτενής ορισμός θα μπορούσε να είναι ο 
ακόλουθος: «Η στάση συνίσταται σε μια θέση ενός (ατομικού ή συλλογικού) υποκειμένου ως 
προς ένα αντικείμενο (πρόσωπο, ομάδα, αξία, κατάσταση)· εκφράζεται λιγότερο ή 
περισσότερο ανοιχτά μέσω διαφόρων συμπτωμάτων ή δεικτών· ασκεί μια λειτουργία που 
είναι συγχρόνως γνωστική, συναισθηματική και ρυθμιστική των συμπεριφορών που 
υποβαστάζει» (Maisonneuve, 2001: 196).  
Ιδιότητες των στάσεων 

• Oι στάσεις είναι επίκτητες και όχι έμφυτες. Αυτό τις διακρίνει από τις βιογενείς 
ανάγκες (τροφική, σεξουαλική). 

• Είναι από λίγο έως πολύ διαρκείς, ενώ επιδέχονται αλλαγή ως συνέπεια εξωτερικών 
επιρροών.  

• Χαρακτηριστικό της στάσης είναι μια προνομιούχος σχέση ενός υποκειμένου με το 
ένα ή το άλλο αντικείμενο. Διακρίνεται, λοιπόν, από αυτό που η ψυχολογία ονομάζει  
«στοιχείο του χαρακτήρα». 

• Αυτή η σχέση πραγματοποιείται σύμφωνα με μια συναισθηματική πολικότητα, δηλ. 
«μεταξύ του υπέρ και του κατά», με μεταβλητές αποχρώσεις (Maisonneuve, 2001). 
Λειτουργίες των στάσεων 

• Η γνωστική λειτουργία είναι η πιο γενική και ισοδυναμεί με την κατεύθυνση που 
εγχαράσσει στις διεργασίες εκτίμησης και αξιολόγησης των αντιλαμβανόμενων δεδομένων.  

• Η τονική και συναισθηματική λειτουργία σε εσωτερικό επίπεδο στηρίζεται στα 
κίνητρα και αποκρυσταλλώνεται κοινωνικά στα συστήματα αξιών. 

• Η ρυθμιστική  λειτουργία είναι αναμφίβολα η πιο σημαντική και συνδέεται στενά με 
τον ενοποιητικό χαρακτήρα των στάσεων. Στοχεύει να προσανατολίσει τη συμπεριφορά του 
υποκειμένου μέσα στην ποικιλία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος (Maisonneuve, 
2001). 
 Στάσεις απέναντι στη γλώσσα 

Η έννοια γλωσσική στάση αφορά την αντίληψη που έχουν για τις ιδιότητες της γλώσσας 
οι διάφορες εθνικές και κοινωνικές ομάδες ομιλητών, καθώς και το πώς συγκεκριμενοποιούν 
τη συμπεριφορά τους και τις απόψεις τους σχετικά με τις γλωσσικές ποικιλίες που τους 
περιβάλλουν (γλώσσες, διαλέκτους, τοπικά και κοινωνικά ιδιώματα, κλπ.) (Κακριδή-
Φερράρι, 2007). Στηριζόμενοι στον κλασικό ορισμό του Allport (1935 οπ. αν. στον Baker, 1992: 
11) θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη στάση απέναντι στη γλώσσα «ως εσωτερική νοητική 
κατάσταση ετοιμότητας, που οργανώνεται από την εμπειρία και ασκεί ρυθμιστική και 
δυναμική επίδραση στην αντίδραση του ατόμου απέναντι σε όλα όσα σχετίζονται με το 
γλωσσικό φαινόμενο».  

Ως προς τη φύση τους, θεωρείται ότι οι στάσεις περιλαμβάνουν τρεις διαστάσεις: 
γνωστική, συναισθηματική και βουλητική. Στη νοητική διάσταση ανήκουν οι μεταγλωσσικές 
αντιλήψεις, οι απόψεις και οι πεποιθήσεις των ατόμων. Η συναισθηματική διάσταση αφορά 
τα συναισθήματα που μπορεί να γεννά μια γλωσσική ποικιλία ή στοιχείο, ενώ είναι δυνατόν 
να βρίσκεται σε αντίθεση με τη νοητική. Η βουλητική διάσταση, που αφορά την επιθυμία για 
δράση, σχετίζεται με τις προθέσεις ομάδων ή ατόμων σχετικά με τη γλώσσα. Οι στάσεις, στη 
νοητική τους πλευρά, μπορεί να εμπεριέχουν και λανθασμένες απόψεις για τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά των γλωσσών, γεγονός που δείχνει ότι πολλές φορές σχετίζονται με 
προκαταλήψεις και στερεότυπα για τη γλώσσα (Κακριδή-Φερράρι, 2007). 

Οι γλωσσικές προκαταλήψεις, είτε υπέρ είτε κατά ορισμένων διαλέκτων ή γλωσσών, είναι 
ένα γεγονός της κοινωνιογλωσσικής ζωής. Οι άνθρωποι βρίσκουν κάποιες προφορές 
«δυσάρεστες», άλλες «ευχάριστες», κάποιες γλώσσες «μη αποδεκτές» ή τους ομιλητές τους 
λιγότερο «επιθυμητούς». Επίσης η δημιουργία στερεοτύπων λειτουργεί ανάμεσα σε μέλη 
διαφορετικών ομάδων μόνο στην αρχική ή επιφανειακή επαφή και δεν επιβιώνει, όταν 
επαναλαμβάνεται η διεπίδραση, χωρίς, όμως, αυτό να οδηγεί αναγκαστικά σε «καλύτερη 
κατανόηση» (Κωστούλα-Μακράκη, 2001: 116-119). 

Ως προς τη δημιουργία τους, οι στάσεις φαίνεται να σχηματίζονται σε μικρή ηλικία, μια 
και αποτελούν μέρος της κοινωνικοποίησης του ατόμου. Οι ατομικοί και συλλογικοί 
παράγοντες κοινωνικοποίησης (γονείς, παρέα, σχολείο, ΜΜΕ) παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 
δημιουργία ή την αναπαραγωγή των στάσεων. Κρίσιμη, όμως, περίοδος για τη 
διαφοροποίηση ή τη σταθεροποίησή τους θεωρείται η εφηβεία, όπου οι ομάδες συνομηλίκων 
επηρεάζουν σημαντικά τη συμμόρφωση του ατόμου στην κουλτούρα τους. Γενικά, οι 
γλωσσικές στάσεις, συνειδητές ή ασυνείδητες, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές και έχουν την τάση 
να αντιστέκονται στην αλλαγή (Κακριδή-Φερράρι, 2007). 
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Οι έρευνες στάσεων απέναντι στη γλώσσα και η σημασία τους 
Οι έρευνες στάσεων παρέχουν ένα δείκτη των σκέψεων και πεποιθήσεων, των 

προτιμήσεων και επιθυμιών μιας κοινότητας. Παρέχουν, επιπλέον, κοινωνικούς δείκτες για 
την αλλαγή αυτών των πεποιθήσεων. ΌΌσον αφορά τις μειονοτικές γλώσσες, οι έρευνες αυτές 
προσφέρουν ένα μέτρο της υγείας μιας γλώσσας. Σκιαγραφούν, επίσης, το κύρος, την αξία 
και τη σημασία της. Οι στάσεις είναι δυνατόν να μετρηθούν είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε 
επίπεδο ομάδας ή κοινότητας (Baker, 1992). 

ΌΌσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον καθορισμό των στάσεων 
απέναντι στη γλώσσα, υπάρχει συνήθως ο διαχωρισμός μεταξύ άμεσων και έμμεσων 
μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η συχνότερη μέθοδος για την παρατήρηση γλωσσικών 
στάσεων περιλαμβάνει τη χρήση μιας σειράς ευθέων (άμεσων) ερωτήσεων που 
παρουσιάζονται είτε με τη μορφή ερωτηματολογίων κλειστών ή ανοιχτών και απευθύνονται 
σε μεγάλες ομάδες είτε με ατομικές συνεντεύξεις. Τα υποκείμενα της έρευνας καλούνται 
απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε ερωτήσεις συνέντευξης να διατυπώσουν τη γνώμη 
τους για κάποια γλώσσα, για τη γλωσσική τους προτίμηση, για την αξία της διγλωσσίας και 
για τον γλωσσικό προγραμματισμό.  

Τα κλειστά ερωτηματολόγια σχετίζονται με την ποσοτική έρευνα και τα αποτελέσματα 
τέτοιων ερευνών συχνά εμπλουτίζονται με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών. Οι 
τεχνικές αυτές είναι: η συνέντευξη, η συμμετοχική παρατήρηση, η μη συμμετοχική 
παρατήρηση, η αυτοβιογραφία, η έρευνα πεδίου και η ανάλυση περιεχομένου κυβερνητικών 
και εκπαιδευτικών γλωσσικών πολιτικών. 

Εκτός από τα ερωτηματολόγια ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων, υπάρχουν και οι 
κλίμακες σημασιολογικής διαφοροποίησης (Semantic differential scales), οι οποίες 
χρησιμοποιούνται συχνά σε έρευνες γλωσσικών στάσεων, και στις οποίες τα υποκείμενα 
καλούνται να κρίνουν κάποιες έννοιες μέσω μιας σειράς διπολικών κλιμάκων που ορίζονται 
με βάση περιγραφικά αντίθετα. 

Τέλος, οι έμμεσες μεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε η προσοχή 
των υποκειμένων της έρευνας να στρέφεται σε άλλα θέματα και να μη γνωρίζουν ότι 
εξετάζονται οι γλωσσικές τους στάσεις (Κωστούλα-Μακράκη, 2001). Στην παρούσα έρευνα 
δράσης, για τη διερεύνηση των γλωσσικών στάσεων των εφήβων, επιλέχθηκε ως μέθοδος το 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. 
Η Αραβική γλώσσα και οι επαφές της με την ελληνική 

Η αραβική γλώσσα εμφανίζεται τον έβδομο αιώνα και είναι σημιτικής καταγωγής. 
Ανήκει στις μεγάλες γλώσσες του κόσμου, με τουλάχιστον 240 εκατομμύρια φυσικούς 
ομιλητές. Αποτελεί την επίσημη γλώσσα είκοσι έξι κρατών και μία από τις έξι επίσημες 
γλώσσες του ΟΗΕ και πολλών διεθνών οργανισμών. Υπάρχει πολύ στενή σχέση της αραβικής 
γλώσσας με την Ισλαμική θρησκεία και τα κλασικά αραβικά χρησιμοποιούνται ως γλώσσα 
του Κορανίου και από τους Μουσουλμάνους της Θράκης (Καμαρούδης, 2012). 

Οι επαφές της ελληνικής με την αραβική γλώσσα χρονολογούνται ήδη από τον 7ο αιώνα. 
Οι δάνειες λέξεις από την αραβική που συναντούμε στη γλώσσα μας ταξίδεψαν κυρίως μέσω 
της τουρκικής, όπως π. χ. αλάνι, χαλάλι, χαράτσι, μπούρτζι, κ. ά. Ορισμένοι όροι πάλι 
έφτασαν στα ελληνικά μέσω των ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς οι ΆΆραβες μαθηματικοί 
διάβασαν αρχαίους ΈΈλληνες σοφούς και μεταφράζοντάς τους πρόσθεσαν έννοιες, όπως η 
άλγεβρα, ο αλγόριθμος, το ζενίθ, το ναδίρ, κ. ά. (Καμαρούδης, 2012· Μπαμπινιώτης, 2009). 
Υπάρχουν, βέβαια και λεξιλογικά δάνεια της αραβικής από την ελληνική, τα οποία έφτασαν 
στους ΆΆραβες είτε μέσω της προφορικής γλώσσας είτε μέσω της ελληνικής λογοτεχνίας: 
χάρτης, ελιξήριο, αλχημεία, γαζέλα, κ.ά. (Adrados, 2003· Καμαρούδης, 2012· Μπαμπινιώτης, 
2009). 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
Προσδιορισμός του προβλήματος και σκοπός  

Σκοπός της παρούσας έρευνας δράσης είναι να διερευνηθεί η στάση των μαθητών/τριών 
μιας τάξης Α΄ Γενικού Λυκείου στην πόλη της Δράμας απέναντι στην αραβική γλώσσα και 
τους ομιλητές της και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της διερεύνησης για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων, ώστε να βελτιωθεί η στάση τους. 

Αφορμή αποτέλεσε η άφιξη στην πόλη της Δράμας Σύριων προσφύγων και η φιλοξενία 
τους σε καταυλισμό κοντά στην πόλη. Τα σχολεία δραστηριοποιήθηκαν, ώστε να συλλέξουν 
ρουχισμό και τρόφιμα και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σε 
συζήτηση που διεξήχθη μέσα στην τάξη διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες 
δεν είναι εξοικειωμένοι με την αραβική γλώσσα και πολλοί απ’ αυτούς/τες δήλωσαν ότι δεν 
την έχουν καν ακούσει. Επίσης, διαπιστώθηκε άγνοια για τον αραβικό πολιτισμό και την 
προσφορά του. 

ΈΈτσι, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο να έρθουν οι 
μαθητές/τριες σε επαφή με τον πολιτισμό και τη γλώσσα των φιλοξενούμενων και να 
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διερευνηθεί η στάση τους απέναντι στην αραβική γλώσσα. Επιπλέον, επιχειρήθηκε η 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω της οργάνωσης κοινωνικών και 
εκπαιδευτικών δράσεων από τους/τις  μαθητές/τριες και την εκπαιδευτικό. 

Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως 
μέσο ανάπτυξης των δεξιοτήτων της πολυγλωσσίας και του κριτικού γραμματισμού, γιατί 
δίνουν την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να αναπτύξουν μια κριτική στάση απέναντι σε 
απλουστευτικές προσεγγίσεις του αραβικού κόσμου που προβάλλονται συχνά από τα ΜΜΕ 
και επικρατούν στην ελληνική κοινωνία και τα στερεότυπα που αυτές δημιουργούν. ΆΆλλωστε 
η εξοικείωση με γλώσσες του περιβάλλοντός μας δημιουργεί θετική προδιάθεση για την 
εκμάθηση της γλώσσας και οδηγεί στον πολιτισμικό εμπλουτισμό με πολιτιστικά στοιχεία που 
εκφράζονται μέσα απ’ αυτή (Τσοκαλίδου, 2012). 
Ερευνητικά ερωτήματα και στόχοι των εκπαιδευτικών δράσεων 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να βρει απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
• Ποια είναι η στάση των μαθητών/τριών απέναντι στις διάφορες γλώσσες του κόσμου 

(ποιες     γνωρίζουν, ποια τους αρέσει και θα ήθελαν να μάθουν και σε ποια χώρα θα ήθελαν 
να ταξιδέψουν); 

• Ποια είναι η αντίληψη των μαθητών/τριών για την αραβική γλώσσα; 
• Ποια είναι τα αισθήματα που τους/τις προκαλεί η αραβική γλώσσα; 
• Είναι διατεθειμένοι οι μαθητές/τριες να μάθουν και  να χρησιμοποιούν την αραβική 

γλώσσα; 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως 

στόχο: 
• Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τον αραβικό πολιτισμό (ιστορία, επιστήμες, τέχνη, 

μουσική, κουζίνα, ενδυμασία) και την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό. 
• Να γνωρίσουν την αραβική γλώσσα (προφορικό και γραπτό λόγο, λογοτεχνία και 

χώρες               όπου ομιλείται). 
• Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να αντιληφθούν την αξία της συνεργασίας. 
• Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον, η αυτενέργεια  και η φαντασία τους μέσα από την 

έρευνα (διερευνητική  μάθηση). 
• Να αναπτύξουν κοινωνική δράση σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, για να 

βοηθήσουν τους πρόσφυγες της περιοχής τους. 
• Να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθησή τους. 
• Να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να μάθουν να αξιοποιούν το διαδίκτυο 

και τα ηλεκτρονικά εργαλεία για μαθησιακούς σκοπούς. 
• Να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως περιβάλλοντα γραμματισμού και παραγωγής κειμένων. 
• Να  πλοηγούνται στο διαδίκτυο κάνοντας κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών. 

Ερευνητική μέθοδος και συμμετέχοντες/ουσες 
«Η έρευνα δράσης», όπως αναφέρει ο  Elliott (1991: 69) «είναι η μελέτη μιας κοινωνικής 
κατάστασης 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης μέσα σε αυτήν». Για τη διερεύνηση της 
γλωσσικής στάσης των εφήβων, επιλέχθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
κλειστού και ανοιχτού τύπου (Creswell, 2011· Κωστούλα-Μακράκη, 2001). Οι 
συμμετέχοντες/ουσες ήταν μια τάξη 23 μαθητών/τριών της Α΄ Γενικού Λυκείου, 15-16 ετών 
και η εκπαιδευτικός τους. Αποτελούνταν από 17 κορίτσια, 2 εκ των οποίων προερχόμενα από 
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, και 6 αγόρια.  
Εργαλεία συλλογής ερευνητικών δεδομένων – Εκπαιδευτικό Υλικό 

Στην παρούσα έρευνα ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν δύο ανώνυμα 
ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια κατασκευάστηκαν με άξονα τις τρεις διαστάσεις των 
γλωσσικών στάσεων: γνωστική, συναισθηματική και βουλητική (Κακριδή-Φερράρι, 2007· 
Maisonneuve, 2001). Για τη σύνταξή τους ελήφθησαν υπόψη η σχετική βιβλιογραφία και τα 
πορίσματα προηγούμενων ερευνών (Baker, 1992· Κακριδή-Φερράρι, 2007· Κωστούλα-
Μακράκη, 2001· Ξεφτέρη, 2010· Τσοκαλίδου, 2012). Το πρώτο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 
τέσσερις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με στόχο τη διερεύνηση της στάσης των μαθητών/τριών 
απέναντι στις γλώσσες του κόσμου: Η 1η ερώτηση διερευνά τη γνώση των μαθητών/τριών για 
τις γλώσσες που μιλιούνται (νοητικό), η 2η διερευνά την προτίμησή τους σε μια γλώσσα 
(συναισθηματικό), η 3η διερευνά την επιθυμία εκμάθησης μιας γλώσσας και η 4η την επιθυμία 
επαφής με τη χώρα και τους ομιλητές της (βουλητικό). Το δεύτερο είναι ένα δομημένο 
ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 16 ερωτήσεις. Η εννοιολογική 
κατασκευή του ερωτηματολογίου στηρίζεται σε τρεις θεματικούς άξονες: 1. αντίληψη της 
αραβικής γλώσσας (ερωτήσεις 1-5 και 16), 2. αισθήματα απέναντι στην αραβική γλώσσα 
(ερωτήσεις 6-10) και 3. βούληση για δράση (ερωτήσεις 11-15). Οι ερωτήσεις 1-15 είναι 
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διατυπωμένες σε διαβαθμισμένη κλίμακα likert (1 διαφωνώ απόλυτα - 5 συμφωνώ απόλυτα), 
ενώ η ερώτηση 16 είναι ανοιχτού τύπου.  

Επιπλέον, για τη διενέργεια των εκπαιδευτικών δράσεων χρησιμοποιήθηκαν το βιβλίο της 
«ΈΈκφρασης – ΈΈκθεσης, τεύχος Α΄», κυρίως το πρώτο κεφάλαιο: Γλώσσα – Γλωσσομάθεια, η 
«Ιστορία του μεσαιωνικού και νεώτερου κόσμου» της Β΄ Λυκείου, το περιοδικό 
«Πολύδρομο», το «Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Ιστορία των λέξεων. 
Με σχόλια και ένθετους πίνακες» του Γ. Μπαμπινιώτη, το διαδίκτυο και η σχολική 
βιβλιοθήκη για την αναζήτηση πληροφοριών, ο μεταφραστής της Google, ο υπολογιστής 
(επεξεργαστής κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης), και ο διαδραστικός πίνακας για την 
παρουσίαση των εργασιών των μαθητών/τριών. 
Παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων και των αποτελεσμάτων της έρευνας δράσης 

Η έρευνα και οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις έλαβαν χώρα κατά το χρονικό 
διάστημα από 15/3/16 έως 15/4/16 στον χώρο του σχολείου και στο κέντρο φιλοξενίας των 
προσφύγων. Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
Βήμα 1ο  (Διερεύνηση στάσεων απέναντι στις γλώσσες) 

Αρχικά, δόθηκε στους/στις μαθητές/τριες το πρώτο ερωτηματολόγιο, το οποίο 
απαντήθηκε ανώνυμα μέσα στην τάξη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων 
έδειξαν ότι οι γλώσσες που θα ήθελαν να μάθουν οι μαθητές/τριες και τους αρέσουν 
περισσότερο είναι ευρωπαϊκές, ενώ η αραβική γλώσσα δεν εμφανίζεται καθόλου στις 
προτιμήσεις τους. 

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση «ποιες γλώσσες γνωρίζουν ότι μιλιούνται στον κόσμο» 
καταγράφουν κυρίως γλώσσες ευρωπαϊκές και αρκετοί/ές αναφέρουν και τα αραβικά, τα 
κινέζικα και τα ιαπωνικά. Μικρότερος είναι ο αριθμός των μαθητών/τριών που αναφέρουν 
γλώσσες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Η γλώσσα που φαίνεται να τους αρέσει 
περισσότερο είναι η ισπανική (39%) και ακολουθεί η αγγλική (30%) και η ελληνική (22%), ενώ 
η γλώσσα που θα ήθελαν να μάθουν είναι η ισπανική, η οποία  συγκεντρώνει την προτίμηση 
περισσοτέρων από τους/τις μισούς/ές μαθητές/τριες της τάξης (57%) και ακολουθεί η ιταλική 
(26%) και η ρωσική (17%). Η αραβική γλώσσα δεν εμφανίζεται καθόλου ούτε στις γλώσσες 
που τους/τις αρέσουν ούτε σε αυτές που θα ήθελαν να μάθουν. Τέλος, οι χώρες που θα 
ήθελαν να ταξιδέψουν είναι οι ΗΠΑ (26%) και ακολουθούν η Ισπανία, η Βραζιλία (17%) και 
η Ιταλία (13%) χωρίς πάλι να εμφανίζεται κάποια αραβική χώρα. 
Βήμα 2ο     (σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων επαφής με την αραβική 
γλώσσα)   

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές/τριες δήλωσαν ότι δεν έχουν καμιά επαφή με 
την αραβική γλώσσα και δεν τη γνωρίζουν σχεδόν καθόλου. Προκειμένου, λοιπόν, να έρθουν 
σε επαφή με τη γλώσσα και να εξοικειωθούν με το άκουσμα, τη γραφή και τους ομιλητές της 
οργανώθηκαν στην τάξη εκπαιδευτικές δράσεις. 

Σε μια πρώτη προσπάθεια επαφής άκουσαν αραβικά τραγούδια και το δελτίο ειδήσεων 
της ΕΡΤ για τους πρόσφυγες, καθώς και συνεντεύξεις Σύριων προσφύγων στο τοπικό 
τηλεοπτικό κανάλι, μια και υπάρχει στην περιοχή προσφυγικός καταυλισμός. Επίσης, ήρθαν 
σε επαφή με την αραβική γραφή μέσα από άρθρα στο περιοδικό «Πολύδρομο» τα οποία είναι 
γραμμένα στα ελληνικά και τα αραβικά. Προσπάθησαν, τέλος, με τη βοήθεια του 
μεταφραστή της Google, να προφέρουν και να γράψουν κάποιες αραβικές λέξεις. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια του «Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής γλώσσας. 
Ιστορία των λέξεων. Με σχόλια και ένθετους πίνακες» του Γ. Μπαμπινιώτη και την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού προσπάθησαν να βρουν δάνειες λέξεις στη γλώσσα μας από 
την αραβική γλώσσα και εντοπίσανε τις λέξεις: αλάνι, άλγεβρα,  μπούρτζι, χαλάλι, κ. ά. 
Αναζητήθηκαν και δάνειες λέξεις από τη γλώσσα μας στην αραβική, όπως: αλχημεία, 
ελιξήριο, χάρτης, κ. ά.  

Ολοκληρώνοντας τις παραπάνω δραστηριότητες ζητήθηκε από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες,  με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας (brain storming), να καταγράψουν τις λέξεις που 
τους έρχονται στο μυαλό, όταν ακούν τη φράση «αραβική γλώσσα». Οι λέξεις που 
κατέγραψαν ήταν: ακαταλαβίστικα, μαντίλα, τζαμί, πρόσφυγας, πείνα, μεγιστάνας, 
πετρέλαιο, έρημος, χορός, τσιφτετέλι, σεξισμός, βία, εκμετάλλευση, διαφορετικότητα, 
τσαντίρι, τζιχαντιστές.  
Βήμα 3ο (εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων γνωριμίας με την αραβική γλώσσα και τον 
αραβικό πολιτισμό) 

Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν καλύτερα την αραβική γλώσσα και τον 
αραβικό πολιτισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των 3-4 ατόμων 
και συγκέντρωσαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και τη σχολική βιβλιοθήκη. Η πρώτη 
ομάδα συγκέντρωσε πληροφορίες για την αραβική γλώσσα (ιστορία, μορφή, γραφή, 
διάλεκτοι, καλλιγραφία). Η δεύτερη ομάδα ασχολήθηκε με την προσφορά του αραβικού 
πολιτισμού στις επιστήμες (κυρίως στα μαθηματικά και την αστρονομία). Η τρίτη ετοίμασε 
ένα power-point για την αραβική τέχνη. Η τέταρτη συγκέντρωσε πληροφορίες για την 
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καθημερινή ζωή των Αράβων σε διάφορες χώρες (εκπαίδευση, νόμοι, έθιμα, θρησκεία, 
εργασία, στρατός, διατροφή). Η πέμπτη μελέτησε την ιστορία του αραβικού λαού και τις 
σχέσεις με τους ΈΈλληνες, όπως εμφανίζονται στα σχολικά βιβλία της ιστορίας και τέλος, τα 
μέλη της έκτης ομάδας ψηφιοποίησαν αραβικά ποιήματα, μεταφρασμένα στα ελληνικά, 
χρησιμοποιώντας εικόνες από τον αραβικό κόσμο. 
Βήμα 4ο (ανατροφοδότηση - αναστοχασμός)                         

Τις εργασίες τους οι μαθητές/τριες τις παρουσίασαν στην τάξη, χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα παρουσίασης power-point και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
ΆΆλλωστε, στο πλαίσιο μιας παιδαγωγικής με μετασχηματιστική κατεύθυνση (Cummins, 2002. 
Banks, 2004) θα πρέπει να παρέχεται στους μαθητές και στις μαθήτριες η δυνατότητα κριτικής 
επεξεργασίας των αντιλήψεων για τον πολιτισμό (το «δικό μας» και των «άλλων»). «Η 
κριτική και αναστοχαστική στάση απέναντι στα καθιερωμένα πρότυπα αντίληψης της 
πραγματικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση προσέγγισης του άλλου πολιτισμού» 
(Γκόβαρης, 2001: 174). ΌΌταν ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις και η συζήτηση, δόθηκε 
στους/στις μαθητές/τριες το δεύτερο ερωτηματολόγιο και τους/τις ζητήθηκε να το 
απαντήσουν ανώνυμα και ειλικρινά. 
Βήμα 5ο (διερεύνηση στάσεων απέναντι στην αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της) 

ΈΈγινε η επεξεργασία των ερωτηματολογίων από την εκπαιδευτικό και διαπιστώθηκε ότι 
η στάση των μαθητών απέναντι στην αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της δεν είναι 
ιδιαίτερα θετική.  

Πιο συγκεκριμένα, από την ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1-5 που αφορούν 
την αντίληψη τους για την αραβική γλώσσα προκύπτει αρχικά ότι οι μαθητές/τριες δεν τη 
θεωρούν καθόλου εύκολη, καθώς διαφέρει πάρα πολύ από τη δικής τους (Μ.Ο. 1,8), με τις 
μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον να τη θεωρούν πιο 
δύσκολη, σε σύγκριση με την υπόλοιπη τάξη (Μ.Ο. 1,5), και τα αγόρια ακόμα δυσκολότερη 
(Μ.Ο. 1,3). Επίσης, από την ανάλυση των δεδομένων της ερώτησης 2 φαίνεται ότι δεν τη 
θεωρούν ούτε εύηχη (Μ.Ο. 1,8). Και εδώ ο Μ.Ο. των αγοριών είναι λίγο μικρότερος από το 
σύνολο της τάξης (Μ.Ο. 1,5), αλλά οι μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό 
πολιτισμικό περιβάλλον παρουσιάζουν μεγαλύτερο Μ.Ο. (2,5), θεωρώντας την αραβική 
γλώσσα λιγότερο κακόηχη.  

Ο Μ.Ο. της τάξης αυξάνεται στην επόμενη ερώτηση (3), καθώς οι μαθητές/τριες 
δηλώνουν ότι δεν είναι σίγουροι/ες για τη σημαντικότητα της αραβικής γλώσσας με τα 
αγόρια να παρουσιάζουν πάλι μικρότερο μέσο όρο (Μ.Ο. 2,3) από τα κορίτσια (Μ.Ο. 2,9) και 
το σύνολο της τάξης (Μ.Ο. 2,8) και τις πολιτισμικά διαφέρουσες μαθήτριες να δηλώνουν ότι 
διαφωνούν με τη σημαντικότητά της (Μ.Ο. 2). Παρόμοια είναι και η στάση των 
μαθητών/τριών απέναντι στη χρησιμότητα της αραβικής γλώσσας (Μ.Ο. 2,9) με τα αγόρια της 
τάξης να παρουσιάζουν μικρή αύξηση του Μ.Ο. από την προηγούμενη ερώτηση (Μ.Ο. 2,7), 
χωρίς, όμως, πάλι να φτάνουν τον Μ.Ο. των κοριτσιών (Μ.Ο. 3). Μικρή αύξηση στη 
συγκεκριμένη ερώτηση (4) παρουσιάζουν και οι πολιτισμικά διαφέρουσες μαθήτριες (Μ.Ο. 
2,5). Τέλος, οι μαθητές/μαθήτριες τείνουν να συμφωνήσουν με την άποψη ότι η αραβική 
γλώσσα έχει μακρά ιστορία (ερώτηση 5) (Μ.Ο. 3,6). Τα αγόρια εμφανίζουν πάλι μικρότερο 
βαθμό συμφωνίας (Μ.Ο. 3) από τα κορίτσια (Μ.Ο 3,8), ενώ οι μαθήτριες που προέρχονται 
από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον ταυτίζονται με την άποψη του συνόλου της τάξης 
(Μ.Ο. 3,5). 

Η ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 6 έως 10 έδειξε ότι τα αισθήματα των 
μαθητών/τριών απέναντι στην αραβική γλώσσα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Πιο συγκεκριμένα, 
τα δεδομένα της ερώτησης 6 φανερώνουν ότι η  αραβική γλώσσα δεν αρέσει στους μαθητές 
και τις μαθήτριες της τάξης (Μ.Ο. 2) με το μεγαλύτερο βαθμό διαφωνίας να εκφράζεται πάλι 
από τους μαθητές (Μ.Ο. 1,5), ενώ οι μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό 
πολιτισμικό περιβάλλον δηλώνουν ότι δεν είναι σίγουρες (Μ.Ο. 3). Στην ερώτηση 7 που 
διερευνά το κατά πόσο η αραβική γλώσσα τους προκαλεί θαυμασμό οι μαθητές/τριες 
δηλώνουν, επίσης, τη διαφωνία τους (Μ.Ο 2,3), χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους. Παρόλ’ αυτά η αραβική γλώσσα δεν φαίνεται να προκαλεί αισθήματα φόβου (ερώτηση 
8) στους/στις μαθητές/τριες (Μ.Ο. 2). Εδώ τον μεγαλύτερο βαθμό διαφωνίας τον εκφράζουν 
οι μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (Μ.Ο. 1,5), ίσως και 
λόγω του γεγονότος ότι και οι ίδιες έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα από την κοινωνία 
στην οποία ζουν και δεν τις φοβίζει το διαφορετικό, ενώ τον μικρότερο τα αγόρια (Μ.Ο. 2,5), 
τα οποία φαίνεται να φοβούνται λίγο περισσότερο από τα κορίτσια της τάξης (Μ.Ο. 1,8).  

Ωστόσο, ενώ δηλώνουν ότι δεν τους φοβίζει η αραβική γλώσσα, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες δεν φαίνεται να εμπιστεύονται ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μιλούν αραβικά 
(ερώτηση 9: Μ.Ο. 2,7). Αυτό, ίσως, να οφείλεται και στα τελευταία γεγονότα με τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες.  Και σε αυτήν την ερώτηση οι μαθήτριες που 
προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον φαίνεται να εμπιστεύονται λίγο 
περισσότερο από τους/τις συμμαθητές/τριες τους αραβόφωνους (Μ.Ο. 3). Τέλος, στην 
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ερώτηση 10 που διερευνά τη φιλικότητα απέναντι στους αραβόφωνους οι μαθητές και οι 
μαθήτριες δεν είναι σίγουροι/ες για την ύπαρξη ή μη φιλικών αισθημάτων (Μ.Ο. 2,9). Και σ’ 
αυτήν την ερώτηση τα αγόρια δηλώνουν ότι τρέφουν λιγότερο φιλικά αισθήματα για τους 
αραβόφωνους (Μ.Ο. 2,3) σε σύγκριση με τα κορίτσια (Μ.Ο. 3). Το ίδιο ισχύει και για τις 
πολιτισμικά διαφέρουσες μαθήτριες (Μ.Ο. 2,5), αν και στις προηγούμενες απαντήσεις τους 
έδειχναν πιο θετική στάση συγκριτικά με το σύνολο της τάξης. 

Η ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις 11 – 15, οι οποίες διερευνούν τη διάθεση για 
δράση αναφορικά με την εκμάθηση και χρήση της αραβικής γλώσσας και την επαφή με τους 
ομιλητές της, φανερώνει την ύπαρξη κάποιας διάθεσης από τους/τις μαθητές/τριες να 
κατανοήσουν την αραβική γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με τους ομιλητές της και τις 
χώρες καταγωγής τους, αλλά δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση από μέρους τους να μάθουν να τη 
μιλούν και να τη γράφουν. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές/μαθήτριες δηλώνουν (ερώτηση 11) 
ότι θα ήθελαν να κατανοούν την αραβική γλώσσα, χωρίς, όμως, να υπάρχει μεγάλος βαθμός 
συμφωνίας (Μ.Ο. 3,5). Μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας σε αυτήν την ερώτηση εκφράζουν οι 
μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον (Μ.Ο. 4). Στην ερώτηση 
12, που διερευνά τη βούλησή τους να μάθουν να μιλούν αραβικά, προκύπτει μικρός βαθμός 
συμφωνίας (Μ.Ο. 2,6), με τα αγόρια της τάξης να παρουσιάζουν τον μικρότερο Μ.Ο. (2,2) και 
τις πολιτισμικά διαφέρουσες μαθήτριες τον μεγαλύτερο (Μ.Ο. 3). Παρόμοια αποτελέσματα 
εμφανίζονται και στην ερώτηση 13 που διερευνά τη διάθεση εκμάθησης της αραβικής γραφής 
(Μ.Ο. 2,4), με τα αγόρια να δηλώνουν ακόμα μικρότερο βαθμό συμφωνίας (Μ.Ο. 1,5).  

Στην ερώτηση 14 που διερευνά την επιθυμία συναναστροφής με τους ομιλητές της 
γλώσσας οι μαθητές/τριες φαίνεται να αμφιταλαντεύονται (Μ.Ο. 3). Και σε αυτήν την 
ερώτηση οι μαθήτριες που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας συγκριτικά με το σύνολο της τάξης (Μ.Ο. 3,5) 
και τα αγόρια μικρότερο (Μ.Ο. 2,7). Στην ερώτηση 15, που διερευνά τη θέληση των 
μαθητών/τριών να ταξιδέψουν σε χώρες όπου μιλιέται η αραβική γλώσσα τα δεδομένα 
φανερώνουν μια σχετική επιθυμία (Μ.Ο 3,3). Τη μεγαλύτερη επιθυμία παρουσιάζουν πάλι οι 
πολιτισμικά διαφέρουσες μαθήτριες (Μ.Ο. 4). Τέλος, αναφορικά  με την ερώτηση ανοιχτού 
τύπου (ερώτηση 16), η οποία ζητούσε από τους μαθητές/τριες να γράψουν τρεις λέξεις που 
τους έρχονται στο μυαλό για την αραβική γλώσσα, η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι 
αναπαράγουν σε μεγάλο βαθμό λέξεις που σχετίζονται με τον τόπο, την αραβική παράδοση, 
τη θρησκεία και τη γλώσσα, αλλά και λέξεις που σχετίζονται με τα σύγχρονά τους γεγονότα.  

Καταγράφουν κυρίως λέξεις που αναφέρονται στις χώρες και στις πόλεις, όπου ομιλείται 
η αραβική γλώσσα. Συναντώνται 4 αναφορές σε χώρες: (Σαουδική) Αραβία (2 αναφορές), 
Αίγυπτος (1 αναφορά), Συρία (1 αναφορά), και 3 αναφορές σε πόλεις: Ντουμπάι (2 
αναφορές), Πέτρα (1 αναφορά). Επίσης, καταγράφουν αρκετές λέξεις που αναφέρονται στην 
αραβική παράδοση. Η λέξη «μαντίλα» παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα (5 αναφορές) 
και ακολουθούν οι λέξεις: «τουρμπάνι» (3 αναφορές), αραβική πίτα (3 αναφορές), «χορός», 
«χαρέμι», «χαλί», «χίλιες και μια νύχτες» (2 αναφορές). Επιπλέον, συναντούμε αρκετές λέξεις 
που αφορούν τη δυσκολία και τη διαφορετικότητα της αραβικής γλώσσας, π. χ. 
«ακαταλαβίστικα» (παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα στις απαντήσεις: 4 αναφορές), 
«δύσκολη» (2 αναφορές), «περίεργες λέξεις», «ανάποδο διάβασμα», «διαφορετική» (1 
αναφορά). Επιπρόσθετα, οι μαθητές/τριες φαίνεται να συνδέουν την αραβική γλώσσα με τον 
πλούτο και τα χρήματα (5 αναφορές) και το πετρέλαιο (2 αναφορές), αλλά και τη προσφυγιά  
(3 αναφορές), τους τζιχαντιστές (3 αναφορές) και  τον πόλεμο (1 αναφορά). Τέλος, 
συναντώνται λέξεις που αφορούν τη μουσουλμανική θρησκεία π.χ. τζαμί, Ισλάμ, ισλαμιστές, 
σύμβολα (γίνεται από μία αναφορά στην καθεμία). 
Βήμα 6ο (αναστοχασμός - σχεδιασμός εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων) 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμο να παροτρυνθούν οι 
μαθητές/τριες να συνεργαστούν μεταξύ τους και με τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων 
καθώς και με κοινωνικούς φορείς και ομάδες εθελοντών, ώστε να αναπτύξουν κοινωνική 
δράση αναφορικά με τους πρόσφυγες της περιοχής  και να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας 
μαζί τους.  

Μετά από συζήτηση στην τάξη  αποφασίστηκε να συγκεντρώσουν τρόφιμα και μια 
αντιπροσωπεία τους να τα μεταφέρει στο κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων και να 
προσπαθήσει να συνομιλήσει μαζί τους. Επιπλέον, προτάθηκε να δημιουργηθεί ένα λεύκωμα 
με εικόνες και φωτογραφίες για τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική κουλτούρα με 
λεζάντες μεταφρασμένες στα αγγλικά και στα αραβικά (μέσω του μεταφραστή της Google) 
και να δοθεί σε συνομήλικους πρόσφυγες που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας, ώστε να 
γνωρίσουν και αυτοί τον ελληνικό πολιτισμό. Τέλος, προτάθηκε από ομάδα μαθητών/τριών 
που ασχολούνται με τη μουσική να συμμετάσχουν σε μια συναυλία, η οποία διοργανώθηκε 
από τους εθελοντές στον χώρο φιλοξενίας των προσφύγων και ήταν ανοιχτή στο κοινό. Αυτό 
θα έδινε την ευκαιρία σε μαθητές/τριες και κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής 
να διασκεδάσουν μαζί με τους πρόσφυγες και να έρθουν πιο κοντά μέσω της μουσικής. Οι 
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δράσεις αυτές στόχο είχαν να προάγουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση γηγενών και 
προσφύγων και να δημιουργήσουν ένα κλίμα αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας. 
Βήμα 7ο (εφαρμογή εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων) 

Οι περισσότερες μαθήτριες και αρκετοί μαθητές προχώρησαν άμεσα στη συγκέντρωση 
τροφίμων, κινητοποιώντας και συμμαθητές/τριες τους από άλλες τάξεις και άλλα σχολεία. 
Επίσης, δημιούργησαν με προθυμία και μεράκι το λεύκωμα. ΌΌταν ολοκληρώθηκε η 
συγκέντρωση των τροφίμων και το λεύκωμα, μερικές μαθήτριες με τη συνοδεία των γονέων 
τους και της εκπαιδευτικού, εκτός των ωρών του σχολικού προγράμματος, επισκέφθηκαν το 
κέντρο φιλοξενίας και με τη βοήθεια των εθελοντών παρέδωσαν τα τρόφιμα και το λεύκωμα 
και ήρθαν σε επαφή με συνομήλικους πρόσφυγες, επικοινωνώντας στα αγγλικά. 
Χαρακτήρισαν την εμπειρία αυτή ιδιαίτερα ευχάριστη και εποικοδομητική και μοιράστηκαν 
την επόμενη μέρα τις εντυπώσεις τους με τους/τις συμμαθητές/τριες τους στην τάξη. 

Επίσης, οι μαθητές/τριες που έπαιζαν μουσική συμμετείχαν στη συναυλία αλληλεγγύης 
που διοργάνωσαν οι εθελοντές του κέντρου φιλοξενίας, στην οποία εκτός από τοπικά 
μουσικά σχήματα συμμετείχε και ένας Σύριος μουσικός που ζει χρόνια στην Ελλάδα. Τη 
συναυλία παρακολούθησαν εκτός από τους πρόσφυγες και πολλοί κάτοικοι της πόλης. 
Θεωρούμε ότι το μουσικό πάντρεμα ελληνικής και αραβικής μουσικής βοήθησε τους δύο 
λαούς να έρθουν πιο κοντά και φυσικά συνέβαλε στο να κατανοήσουν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες καλύτερα την αραβική κουλτούρα.  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Συνοψίζοντας τα ευρήματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των 
μαθητών/τριών διαπιστώνουμε  τα εξής : 

Οι μαθητές/τριες σε αυτήν τη σχολική βαθμίδα γνωρίζουν σχεδόν τις περισσότερες 
γλώσσες που μιλιούνται στον κόσμο, αλλά, όταν τους ζητήσαμε να τις καταγράψουν, 
επιλέγουν κυρίως τις ευρωπαϊκές, κάτι που είναι λογικό μια και ζουν στην Ευρώπη. Στις 
αναφορές τους, όμως, εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα η αραβική γλώσσα, λόγω, 
θεωρούμε, των τελευταίων γεγονότων και της άφιξης των προσφύγων στην πόλη τους. 
Ωστόσο, στις ερωτήσεις για τις γλώσσες που τους αρέσουν και θα ήθελαν να μάθουν, κανένας 
μαθητής και καμιά μαθήτρια δεν αναφέρει την αραβική γλώσσα, ούτε αναφέρεται κάποια 
αραβική χώρα στις χώρες που θα επέλεγαν να ταξιδέψουν. 

Αναφορικά με την αντίληψή τους για την αραβική γλώσσα, οι μαθητές/τριες δεν τη 
θεωρούν ούτε εύηχη, ούτε εύκολη, αφού απέχει πολύ από τη δική τους προφορά και τον 
τρόπο γραφής τους. Παράλληλα, όμως, δεν τη θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη, 
μάλλον γιατί πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να τη χρειαστούν στη ζωή τους. Ωστόσο, σε κάποιο 
βαθμό αναγνωρίζουν τη μακρά ιστορία της, αποτέλεσμα ίσως των εκπαιδευτικών δράσεων 
μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε εκτενής αναφορά στην ιστορία της 
γλώσσας και του αραβικού πολιτισμού και στην προσφορά του στις επιστήμες και στις τέχνες. 

Αναφορικά με τα συναισθήματα που τους προκαλεί η αραβική γλώσσα και οι ομιλητές 
της, οι μαθητές και μαθήτριες δεν φαίνεται να τρέφουν ιδιαίτερα θετικά συναισθήματα. 
Δηλώνουν ότι η αραβική γλώσσα ούτε τους αρέσει  ούτε τους προκαλεί θαυμασμό. 
Ταυτόχρονα, όμως, δεν τους φοβίζει, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα θετικό, αν 
αναλογιστούμε το κλίμα φόβου που δημιουργήθηκε μετά τις τελευταίες τρομοκρατικές 
επιθέσεις. Για τους ομιλητές της αραβικής δηλώνουν ότι σε κάποιο βαθμό τρέφουν φιλικά 
αισθήματα, χωρίς όμως να τους δείχνουν ιδιαίτερη  εμπιστοσύνη.  

Μεγαλύτεροι μέσοι όροι παρουσιάζονται στις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο 
επίπεδο της βούλησης για δράση, χωρίς βέβαια πάλι να μπορούμε να θεωρήσουμε τη στάση 
τους καθαρά θετική. Φαίνεται να επιθυμούν, έως ένα βαθμό, να κατανοήσουν τα αραβικά, 
όχι όμως και να μάθουν να τα μιλούν ή να τα γράφουν. Επίσης, διαφαίνεται μια σχετική 
διάθεση, χωρίς όμως να το δηλώνουν με σιγουριά, να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις με τους 
ομιλητές της γλώσσας και να ταξιδέψουν στη χώρα τους. Περισσότερο επιφυλακτική στάση 
σε όλους τους τομείς διαπιστώνουμε στις απαντήσεις των αγοριών της τάξης, ενώ πιο θετική 
στάση, συγκριτικά με το μέσο όρο της τάξης, διαφαίνεται στις απαντήσεις των μαθητριών 
που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον, κυρίως στον τομέα της βούλησης 
για δράση. Αυτό ίσως να οφείλεται στις προσωπικές τους εμπειρίες και στις εμπειρίες των 
οικογενειών τους από τη μετανάστευση, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευαίσθητες, 
χωρίς όμως και η δική τους στάση να μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα θετική. 

Τέλος, από την καταγραφή των λέξεων που έρχονται στο μυαλό των μαθητών/τριών, 
όταν ακούν τη φράση «αραβική γλώσσα», διαπιστώνουμε ότι αυτές βασίζονται κυρίως σ’ 
αυτά που προβάλλουν τα ΜΜΕ και οι κινηματογραφικές ταινίες για τους ΆΆραβες (μαντίλα, 
τουρμπάνι, πλούτος, πετρέλαιο, έρημος), αλλά και στα σύγχρονα γεγονότα (τζιχαντιστές, 
πρόσφυγες, μετανάστες). Τα επίθετα που επιλέγουν για να χαρακτηρίσουν την αραβική 
γλώσσα είναι: ακαταλαβίστικα, περίεργη, δύσκολη. 
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Συνολικά τα αποτελέσματα της έρευνας αποτύπωσαν μια όχι ιδιαίτερα θετική στάση των 
μαθητών/τριών απέναντι στην αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της. Παρόλο που πριν την 
επίδοση του δεύτερου ερωτηματολογίου οι μαθητές και οι μαθήτριες έμαθαν αρκετά 
πράγματα για την αραβική γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό, καθώς και για τη μεγάλη 
προσφορά του στις επιστήμες και την τέχνη και δημιούργησαν οι ίδιοι/ες εργασίες με αυτό το 
θέμα, όλη αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα δεν κατάφερε να αμβλύνει, εκτός ίσως σε 
μικρό βαθμό, τις επιφυλάξεις τους. ΆΆλλωστε, οι στάσεις αλλάζουν δύσκολα και χρειάζεται 
χρόνος και προσπάθεια.  

Σύμφωνα με τον Allport (1979), στις κοινωνικές ομάδες παρατηρείται η τάση να 
αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη και προκατάληψη άτομα και ομάδες που διαφέρουν από την 
πλειονότητα γλωσσικά, πολιτισμικά, εθνικά και θρησκευτικά. Για να ξεπεραστούν οι 
επιφυλάξεις και οι φοβίες απέναντι στο διαφορετικό δεν είναι αρκετή η απλή επαφή και 
γνωριμία ούτε η απλή συνύπαρξη στον ίδιο χώρο, αλλά απαιτούνται ισότιμη και συστηματική 
επικοινωνία, αλληλεπίδραση και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ατόμων με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Τότε μόνο είναι δυνατό να δημιουργηθούν συνθήκες 
αποδοχής και θετικής αντιμετώπισης των διαφορών, καθώς και αναγνώρισης των 
ομοιοτήτων (Ματσαγγούρας, 2004). Επιπλέον, οι καλές προθέσεις και τα ανθρωπιστικά 
κίνητρα δεν συνιστούν πάντοτε επαρκείς αφετηρίες για να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα τόσο 
περίπλοκο (Ασκούνη, 2002). Δεν είναι, επίσης, η επιφανειακή γνωριμία με τους άλλους λαούς, 
η οποία ενταγμένη σε ένα σχολικό πρόγραμμα, θα εξασφαλίσει αυτόματα διάθεση αποδοχής 
και σεβασμού, αλλά απαιτούνται ριζικές αλλαγές συνειδήσεων. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η διαχείριση των νέων πολυπολιτισμικών συνθηκών επιβάλλει 
ριζικές αλλαγές στην εκπαίδευση, οι οποίες συνδέονται με την αναγνώριση και τον σεβασμό 
των πολιτισμικών διαφορών και της αξίας κάθε πολιτισμού, ώστε να πάψει το σχολείο να 
είναι το βασικό εργαλείο για την πολιτισμική ομοιομορφία και να γίνει ο χώρος στον οποίο οι 
διάφοροι πολιτισμοί θα αναγνωρίζονται και θα διδάσκονται. Στους/στις εκπαιδευτικούς 
αναλογεί μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη μορφή και την αποτελεσματικότητα που θα έχει η 
συνύπαρξη πολλών πολιτισμών στις σύγχρονες κοινωνίες και στις σχολικές κοινότητες.  
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«Τα Χριστούγεννα της καρδιάς μας»  
 

Φανουργιάκη ΆΆννα1 Γερονάτσιου Σταματία2 
Αλευρίδου Παρθένα 3 Αντωνακοπούλου Στυλιανή 4 Γαστεράτου 

Αικατερίνη5 Θεοδωρακάκου Μαρία6 Λιαμπα Κωνσταντία7 Παγανιά 
Γεωργία8 Παππά ΌΌλγα9 Τζιάκη Δέσποινα10 

 
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 ΠΕ 60, 15ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου Αττικής 

 gasterkat@gmail.com 
 

6Εκπαιδευτικός ΠΕ60, 2ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού 
 maria.theodorakakou@gmail.com 

 
7Εκπαιδευτικός ΠΕ60 32ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης 

 konny.liaba@gmail.com 
 

8Εκπαιδευτικος ΠΕ60,15ο Νηπιαγωγείο Πατρών 
georgiapagania@gmail.com 

 
9Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, 4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων 

 olgapappa2@gmail.com 
 

10Εκπαιδευτικός ΠΕ 60, Νηπιαγωγείο Στερνών 
 d.tziaki@gmail.com  

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο πρόγραμμα eTwinning «Τα Χριστούγεννα της 

καρδιάς μας», το οποίο υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2017-2018 και συμμετείχαν 15 
Νηπιαγωγεία και ένα Δημοτικό σχολείο της Ελλάδας. Σκοπός του ήταν τα παιδιά 
διαφορετικών σχολείων μέσα από το κοινωνικό-συναισθηματικό χαρακτήρα αυτού του 
προγράμματος και αξιοποιώντας τις ΤΠΕ να επικοινωνήσουν και να νοιώσουν τη χαρά της 
ενεργούς συμμετοχής, της αποδοχής, του σεβασμού και της αλληλεπίδρασης, δημιουργώντας 
ένα κοινό έργο. Το πρόγραμμα αφορά τα Χριστούγεννα και τις αξίες ζωής που πρεσβεύουν, 
χαρά, αγάπη, επικοινωνία, προσφορά στο συνάνθρωπο και την καλλιέργειά τους μέσα από 
δραστηριότητες που προάγουν αυτές τις αξίες, εστιάζοντας στην ανάγκη επικοινωνίας των 
παιδιών, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και απόψεων εντός και εκτός τάξης, στα πλαίσια 
των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό υπήρξε πλήρης ένταξη του 
θέματος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των 
παιδιών με διαδικασίες ενεργούς μάθησης βιωματικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα αποτέλεσε 
μια μοναδική εμπειρία με ανεκτίμητα οφέλη για παιδιά και εκπαιδευτικούς, στηρίζοντας την 
ελευθερία σκέψης και έκφρασης και προκαλώντας αλλαγές σε νοοτροπία, πρακτικές, ρόλους 
και κουλτούρα στη σχολική κοινότητα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Χριστούγεννα, αγάπη, επικοινωνία. 
 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ενώ ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί ακόμη να είναι 

αποδοτικός, το να χρησιμοποιείς τα «εργαλεία» που υπάρχουν σε μια ηλεκτρονική 
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πλατφόρμα ανοίγει νέους ορίζοντες στη μάθηση, που δεν υπήρχαν πριν 20 χρόνια. Στις 
ημέρες μας, τα ηλεκτρονικά συστήματα εκπαίδευσης έχουν ωριμάσει και είναι πιο εύκολο να 
τα χρησιμοποιεί κάποιος από ότι στο παρελθόν. Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό, ενώ παράλληλα το κόστος και οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν φτάσει σε 
εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα. 

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). 

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν νέες προοπτικές και ένα ευρύ φάσμα νέων διδακτικών και 
μαθησιακών πεδίων. Επιφέρουν αλλαγές στις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας των 
ατόμων και στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. ΌΌλα εκείνα τα μέσα που έχουν 
αναπτυχθεί για να επικοινωνούμε αποκτούν ηλεκτρονική διάσταση. ΈΈτσι, ο δέκτης των 
μηνυμάτων είναι ταυτόχρονα και χρήστης και η σχέση του με τον πομπό είναι αμφίδρομη, με 
αποτέλεσμα τα άτομο να αντιλαμβάνεται και να συναισθάνεται το γύρω του κόσμο ως 
χρήστης και αναμεταδότης της πληροφορίας που μόλις απέκτησε (Καϊμάκη, 1997). Η 
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και η υποστήριξη που παρέχουν οι 
εκπαιδευτές στους εκπαιδευόμενους, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 
(Frymier & Houser, 2000). 

Η συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μετατοπίζει το 
ενδιαφέρον των μαθητών από ατομικές διεργασίες σε συλλογικές δράσεις δίνοντας έμφαση 
στην ενεργή, αλληλεπιδραστική και κοινωνική φύση της γνώσης (Κόμης, 2004). Μέσα από 
σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα γίνεται εφικτή η διαμεσολάβηση της επικοινωνίας 
ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σε διαφορετικά μέρη που δουλεύουν συνεργατικά 
για ένα κοινό έργο (Κόμης, 2004).  

Στην αρχή της συνεργατικής μάθησης μέσω υπολογιστή στηρίζεται και η κοινότητα 
eTwinning. Μια ψηφιακή κοινότητα σχολείων της Ευρώπης που προωθεί την επικοινωνία και 
συνεργασία μεταξύ των σχολείων, μέσα από τη διεξαγωγή κοινών έργων, με τη χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και της ειδικά διαμορφωμένης για το σκοπό 
αυτό πλατφόρμας. Οι μαθητές αποτελούν μέρος μιας κοινότητας, η οποία στοχεύει στη 
βελτίωση της παιδαγωγικής διαδικασίας μέσω της συνεργατικής και ενεργητικής μάθησης 
(European Commission, 2007). 

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. Οι στόχοι αφορούν στην αναζήτηση, στην οργάνωση, στη διαχείριση και στην 
παραγωγή πληροφοριών σε διάφορες μορφές, στην ανάπτυξη ιδεών και στην προσωπική 
δημιουργία και έκφραση, στην επικοινωνία και στη συνεργασία, στη διερεύνηση, στον 
πειραματισμό, στην ανακάλυψη και στην επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα και τέλος στην κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη 
κοινωνία και τον πολιτισμό (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 
2012). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Tα Χριστούγεννα της καρδιάς μας», που παρουσιάζεται 
στη συνέχεια, αφορά ένα έργο κοινωνικού-συναισθηματικού χαρακτήρα, μέσα από το οποίο 
οι μαθητές του νηπιαγωγείου αναπτύσσουν όλες τις αξίες της ζωής που πρεσβεύουν, χαρά, 
αγάπη, επικοινωνία και την προσφορά στο συνάνθρωπο. Οι αξίες βρίσκονται σε κάθε άτομο 
και έχουν προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική σημασία. Είναι αυτές που ουσιαστικά 
διαμορφώνουν την ταυτότητά του ανθρώπου και καθορίζουν τη θέση του στην κοινωνία. 
Δεν καθοδηγούν απλώς, δείχνοντας μας τι είναι σημαντικό, καλό ή χρήσιμο, αλλά εμπνέουν 
και δίνουν κίνητρα. Οι αξίες είναι αυτές που διασώζουν την ανθρωπιά του και καλλιεργούν 
τον εσωτερικό του κόσμο. Καθώς όμως η κοινωνική παθογένεια αυξάνεται, καθίσταται 
περισσότερο αναγκαίο από ποτέ το σημερινό σχολείο να βοηθήσει το μαθητή να ανακαλύψει 
τόσο τις πραγματικές αξίες της ζωής όσο και τη σημασία τους για τη μετέπειτα ζωή του. Δεν 
είναι αρκετό ο σύγχρονος δάσκαλος να εκπαιδεύει διάνοιες και να αδιαφορεί για την ψυχική 
τους ισορροπία και καλλιέργεια. ΈΈρευνες έχουν αποδείξει πως ένα σχολικό και οικογενειακό 
περιβάλλον βασισμένο στις αξίες βοηθά τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού (Lumsden, 1994). 

Τα 15 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. Η επαφή 
των μαθητών με τις αξίες εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες που συνδύασαν το παιχνίδι, την 
τέχνη, το τραγούδι, την κίνηση και τη φαντασία. Προσαρμόστηκαν οι παιδαγωγικές μέθοδοι, 
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το εκπαιδευτικό υλικό με την επικοινωνία για την άμεση και έμμεση βιωματική προσέγγιση 
των αξιών 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.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος αναζητήθηκαν αξιόπιστες και 

αποτελεσματικές μέθοδοι για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Η συνεργατική και 
βιωματική μάθηση, οι ομάδες εργασίας, η διαθεματική προσέγγιση, η μέθοδος project, η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η επίλυση προβλημάτων, το παιγνίδι αποτέλεσαν τις βασικές 
μεθόδους και τεχνικές που υιοθετήθηκαν (Ματσαγκούρας, 2001; Ματσαγκούρας, 2004; 
Χρυσαφίδης 2000). 

Οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση, η παρατήρηση, ο 
καταιγισμός ιδεών, η ανάθεση εργασιών. Οι παραπάνω μέθοδοι και διδακτικές στρατηγικές 
εφαρμόστηκαν σε ένα παιδαγωγικό κλίμα με κύρια χαρακτηριστικά την εμπιστοσύνη, την 
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της κάθε τάξης και μεταξύ όλων των 
τάξεων που συμμετείχαν. Αξιοποιήθηκαν παραδοσιακοί αλλά και σύγχρονοι τρόποι 
επικοινωνίας για να επιτευχθεί η γνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων και η δημιουργία κοινού 
έργου. Η χρήση των web 2.0 εργαλείων συνέβαλε στην ενεργή εμπλοκή εκπαιδευτικών και 
μαθητών και υποστήριξε τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία σ’ ένα πλαίσιο 
δυναμικό και ελκυστικό. (Βοσνιάδου, 2006� Clemens et all, 1993 ). Μέσω του Twinspace του 
έργου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επικοινωνούν, να παρατηρούν 
τις δημιουργίες των σχολείων –μελών, να συγκρίνουν, να συζητούν, να διατυπώνουν 
ερωτήσεις και κρίσεις. Ο διάλογος, η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός ήταν διαδικασίες 
παρούσες στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου και αφορούσαν στα γεγονότα, στα 
συναισθήματα και στις εμπειρίες που δημιουργήθηκαν. Δεδομένου ότι ο αναστοχασµός της 
διδακτικής πράξης αποτελεί «µια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία στην εξέλιξη της 
οποίας εμπλέκονται όλες οι προϋπάρχουσες έννοιες για τη µάθηση και οι υποκειμενικές 
εμπειρίες κάθε εκπαιδευμένου» (Cornford, 2002, όπως παρατίθεται στο Γιαννακοπούλου, 
2008) γίνεται αντιληπτό ότι το έργο αποτέλεσε μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

ΣΤΟΧΟΙ  
Το πρόγραμμα «Τα Χριστούγεννα της καρδιάς μας» ήταν συμβατό με το αναλυτικό 

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ακολουθώντας, ως προς την υλοποίησή του, τη φιλοσοφία και 
τις αρχές που διέπουν τα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (Δαφέρμου κ.ά, 2006; 
ΥΠΕΠΘ,2003). 

Η ενσωμάτωσή του στο καθημερινό πρόγραμμα έγινε αβίαστα λόγω του προσφιλούς και 
οικείου του θέματος στα παιδιά. Προσέγγισε το θέμα διαθεματικά και βιωματικά και άντλησε 
τους στόχους του από τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, της Δημιουργίας και ΈΈκφρασης, 
του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, των Μαθηματικών και των Τ.Π.Ε. Οι στόχοι και οι 
δεξιότητες που επιδιώχθηκε να αναπτύξουν οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή του έργου ήταν : 

• Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται από κοινού  
• Να καλλιεργήσουν κοινωνικές αξίες 
• Να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα  
• Να αποκτήσουν ικανότητες ανακάλυψης, αυτενέργειας και πειραματισμού 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων για 

επικοινωνία, συνεργασία, διερεύνηση, παραγωγή  και ψηφιακό γραμματισμό 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α’ ΣΤΑΔΙΟ: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΩΝΕΩΝ 

Το πρώτο στάδιο περιείχε την δημιουργία του χρονοδιαγράμματος από τους 
συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς, τη γνωριμία των συνεργατών και  των σχολείων, καθώς 
και την αρχική παρουσίαση-ενημέρωση του έργου στους γονείς. 
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Το χρονοδιάγραμμα του έργου αφορούσε τις δραστηριότητες 4 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 
χριστουγεννιάτικες δράσεις και δραστηριότητες. Στο τέλος του έργου έγινε αξιολόγηση και 
διάχυση-παρουσίαση. . 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών με την 
παρουσίαση του κάθε εκπαιδευτικού σ’ ένα κοινό padlet (σελίδα γνωριμίας 
συνεργατών).Μέσω της συνομιλίας chat, των τηλεδιασκέψεων στο eΤwinning live ή στο Skype 
γνωρίστηκαν μεταξύ τους τα συνεργαζόμενα σχολεία. Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκε ένας 
ψηφιακός χάρτης όπου κάθε σχολείο έβρισκε τη θέση της πόλης του και πρόσθετε λίγα λόγια 
ή μια φωτογραφία για το σχολείο ή την πόλη του 
(https://www.zeemaps.com/map?group=2740042). Επίσης, κάθε σχολείο ανήρτησε μια αφίσα-
κολάζ ή/και γράμμα γνωριμίας στο οποίο αναφέρονταν τα ονόματα των παιδιών και των 
νηπιαγωγών τους. Στη συνέχεια κάθε σχολείο τοποθέτησε σ’ ένα κοινό padlet τα κολάζ 
γνωριμίας .  

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 και με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των σχολείων. Κάθε σχολείο 
δημιούργησε γι’ αυτόν τον σκοπό γωνιά eTwinning μέσα στην αίθουσα που θα συγκέντρωνε 
ό,τι αφορούσε το πρόγραμμα και την εξέλιξή του. 

Β’ ΣΤΑΔΙΟ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκαν χριστουγεννιάτικες δράσεις και 

δραστηριότητες με σκοπό την καλλιέργεια των αξιών ζωής που πρεσβεύουν τα Χριστούγεννα 
όπως χαρά, αγάπη, επικοινωνία, προσφορά στο συνάνθρωπο.  
Αρχικά, κάθε σχολείο, συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές, παρουσίασε τα ήθη 
και έθιμα του τόπου του, με κολάζ, με συνταγές, με βίντεο και με e-book (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα δίνεται στο σχήμα 1), έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν τα χριστουγεννιάτικα 
έθιμα του τόπου τους, αλλά ταυτόχρονα να μάθουν να αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία και 
διαφορές με τα έθιμα των συνεργατών που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της 
Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτού παρουσιάστηκαν τα κάλαντα από τις περιοχές των 
συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων με βίντεο, τηλεδιασκέψεις και αποτυπώθηκαν σε ένα 
συνεργατικό padlet (https://padlet.com/annafanou/3tafhdgygy99) 

 
Σχήμα1: παρουσίαση του εθίμου παρασκευής Χριστόψωμου 

Δημιουργήθηκε ένα αίνιγμα με μια λέξη-κλειδί (η καρδιά) από τον τίτλο του έργου και 
κάθε σχολείο κλήθηκε να βρει τη λύση και να την παρουσιάσει με διάφορους τρόπους, όπως 
με ζωγραφική, κολάζ και με το σώμα. ΈΈπειτα αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα σε ένα 
συνεργατικό googleforms. 
Στη συνέχεια οι συνεργάτες ψήφισαν και αποφάσισαν για τη δημιουργία αποστολής κάρτας 
και στολιδιού μέσω του tricider. Κάθε σχολείο αφού επέλεγε το υλικό με το οποίο θα 
δημιουργούσε την κάρτα και το στολίδι τα κατασκεύαζε. ΈΈπειτα τα έστελνε μέσω 
ταχυδρομείου σε κάθε συνεργαζόμενο σχολείο (σχήμα 2). Σκοπός ήταν κάθε σχολείο να 
στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο του με τα στολίδια και τις κάρτες όλων των 
συνεργατών (https://padlet.com/annafanou/k2ecpb1j5i4k).  
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Σχήμα 2: Παράδειγμα ανταλλαγής Χριστουγεννιάτικων στολιδιών και καρτών 

Δημιουργήθηκε ακόμα μια συνεργατική χριστουγεννιάτικη ιστορία στο meetingwords με 
τίτλο «Ο Αι Βασίλης στα σχολεία φέρνει αγάπη και φιλία». Πάνω σε έναν χάρτη που 
φτιάχτηκε στο thinglink φαινόταν η σειρά που κάθε σχολείο θα συμπλήρωνε την ιστορία η 
οποία παρουσιάστηκε και εκδόθηκε σε μορφή e-book 
(https://www.storyjumper.com/book/index/46796836). Κατά τη δημιουργία του βιβλίου αυτού τα 
παιδιά όλων των συνεργαζόμενων σχολείων αφηγούνταν την συνέχεια της ιστορίας την οποία 
και ζωγράφιζαν (σχήμα 3). Ο τίτλος της ιστορίας συναποφασίστηκε από τους συνεργάτες 
μέσω ψηφοφορίας στο tricider. 

 
Σχήμα 3: Παράδειγμα  σελίδας e-book «Ο Αι Βασίλης στα σχολεία φέρνει Αγάπη και φιλία» 

Για την οργάνωση της συνεργατικής ζωγραφικής μεταξύ των συνεργατών του έργου 
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη. Ακολούθησε κλήρωση στο random.org με σκοπό να 
δημιουργηθούν ομάδες τμημάτων για τη συνεργατική ζωγραφική. Κάθε ομάδα 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο ζωγραφικής colorillo ή Realtimeboard δημιούργησε ζωγραφιές 
με χριστουγεννιάτικα θέματα. Οι τελικές δημιουργίες γίνονταν κολάζ και μαζί με το βίντεο 
της διαδικασίας της ζωγραφικής αναρτήθηκαν σε κοινό padlet. Επίσης, με τις 
χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές όλων των ομάδων δημιουργήθηκε συνεργατικό ημερολόγιο το 
οποίο δόθηκε στα παιδιά στο τέλος του έργου (σχήμα 4). 
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Σχήμα 4: Ημερολόγιο με τα έργα της συνεργατικής ζωγραφικής 

Δημιουργήθηκε ακόμη, ένα συνεργατικό συννεφόλεξο με θέμα «Τι χρειάζεται ένα παιδί, 
για να είναι ευτυχισμένο;» Οι απαντήσεις δόθηκαν από όλα τα παιδιά στο εργαλείο 
answergarden. 

Μέσω του ταχυδρομείου ταξίδεψε ο σάκος του Αι Βασίλη στα συνεργαζόμενα 
νηπιαγωγεία. Το οδοιπορικό του Αι Βασίλη αποτυπώθηκε σε έναν χάρτη με το εργαλείο 
thinglink, έτσι ώστε κάθε νηπιαγωγείο να γνωρίζει την άφιξη του (σχήμα 5).  

 
Σχήμα 5: Χάρτης με το οδοιπορικό του ΆΆγιου Βασίλη 

Το πακέτο του Αι Βασίλη περιλάμβανε την έκφραση των παιδιών του έργου και ήταν 
αποτέλεσμα συνεργασίας και συμμετοχής. Περιείχε ένα γράμμα με οδηγίες, 16 καρδιές, όπου 
γράφτηκαν οι ευχές για τα Χριστούγεννα και 16 αστέρια, όπου παρουσιάστηκαν 
χαρακτηριστικά στοιχεία της εκάστοτε πόλης. Επίσης, υπήρχε ένα παζλ με θέμα τον Αι 
Βασίλη, με το οποίο παίξανε τα παιδιά. ΌΌλο το πακέτο αφού συμπληρώθηκε με ευχές και 
φωτογραφίες στάλθηκε στον επόμενο σταθμό, σύμφωνα με το χάρτη. Το ταξίδι αυτό 
αποτυπώθηκε με φωτογραφίες-κολάζ, βίντεο και αναρτήθηκε στο twinspace . 

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς κάθε σχολείο αφού έκοψε την βασιλόπιτά του, 
ανήρτησε φωτογραφίες-κολάζ και ευχές για το νέο έτος σε ένα συνεργατικό googleforms. 

Στην πορεία του έργου δημιουργήθηκαν από τους συνεργάτες χριστουγεννιάτικα online 
παιχνίδια στο learningapps και παζλ στο jigsawplanet, με τα οποία έπαιζαν τα παιδιά με την 
καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού.  

Στο τέλος του έργου απονεμήθηκαν κοινό αναμνηστικό δίπλωμα στα παιδιά που 
συμμετείχαν.  
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Γ’ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου πραγματοποιήθηκε η αξιολόγησή του από 

εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς των συνεργαζόμενων σχολείων. Η αξιολόγηση 
οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αφού έγιναν συζητήσεις σε σχετικό forum στο twinspace 
και τηλεδιασκέψεις μεταξύ των συνεργατών για τη μορφή και το είδος της. Η αξιολόγηση 
είχε τη μορφή ερωτηματολόγιου σε φόρμες google για εκπαιδευτικούς και παιδιά και έντυπη 
για γονείς. 

Ως προς τους συνεργάτες εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να απαντήσουν τι δυσκολίες 
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του έργου, ποια δραστηριότητα ήταν περισσότερο και ποια 
λιγότερο ενδιαφέρουσα, τι άλλο θα ήθελαν να γίνει, να κρίνουν τη συνεργασία των μελών, να 
γράψουν τρεις λέξεις που αντιπροσωπεύουν το έργο και τα συναισθήματα τους. Η 
πλειοψηφία των συνεργατών δεν αντιμετώπισε δυσκολίες παρόλο που μεγάλο ποσοστό ήταν 
αρχάριοι etwinners (σημείωσαν πως υπήρξε καθοδήγηση και ενημέρωση από τις ιδρύτριες 
αλλά και τους πιο έμπειρους συνεργάτες του έργου). Oι συνεργατικές δραστηριότητες, η 
ανταλλαγή καρτών, οι τηλεδιασκέψεις, η συνεργατική ζωγραφική, το πακέτο του Αη Βασίλη 
με δημιουργίες των παιδιών μέσω ΕΛΤΑ αξιολογήθηκαν ως πιο δημοφιλείς (σχήμα 6). 

 
Σχήμα 6: ΆΆποψη εκπαιδευτικών για το ποια δραστηριότητα ήταν πιο ενδιαφέρουσα  

Οι δραστηριότητες και δράσεις του έργου κρίθηκαν επαρκείς από την πλειοψηφία των 
συνεργατών. Η συνεργασία μεταξύ των μελών κρίθηκε άριστη και οι λέξεις που 
αντιπροσωπεύουν το έργο είναι η συνεργασία και η επικοινωνία (σχήμα 8). Στα 
συναισθήματα των συνεργατών αποτυπώνονται η χαρά και η νοσταλγία.  

 
Σχήμα 7: Λέξεις που αντιπροσωπεύουν το έργο κατά τους εκπαιδευτικούς 
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Το ερωτηματολόγιο των παιδιών συντάχθηκε με παιδοκεντρικό πνεύμα και ερωτήσεις 
κατανοητές, απλές και άμεσα σχετικές με το έργο, όπως αν θυμούνται τον τίτλο του 
προγράμματος, τι σκέφτονται όταν τον ακούν, αν θυμούνται άλλα σχολεία, τι τους άρεσε 
περισσότερο, αν τους άρεσε που έκαναν νέους φίλους και βέβαια πώς ένιωσαν για τη 
συμμετοχή τους. Η πλειοψηφία των παιδιών γνώριζε τον τίτλο του έργου και ένιωσε 
ικανοποίηση και χαρά από την επικοινωνία και τη γνωριμία με τα παιδιά άλλων σχολείων 
μέσω της τεχνολογίας.  

Ο Αη Βασίλης με το πακέτο του, η ανταλλαγή των καρτών μέσω ταχυδρομείου και η 
επικοινωνία μεταξύ των σχολείων προτιμήθηκαν σε μεγάλο ποσοστό (σχήμα 8). 

 
Σχήμα 8: Ποια δραστηριότητα του προγράμματος προτίμησαν τα παιδιά 

Τα παιδιά κράτησαν την ανάμνηση πολλών από τα συνεργαζόμενα σχολεία και σε 
συντριπτική πλειοψηφία η χαρά για τη συμμετοχή τους αποτυπώθηκε στις απαντήσεις τους 
(σχήμα 9). 

 
Σχήμα 9: Συναισθήματα και αναμνήσεις παιδιών  

Ως προς τους γονείς δόθηκε ένα φύλλο αξιολόγησης σε έντυπη μορφή με 6 ερωτήσεις .Η 
συντριπτική πλειοψηφία των γονέων αξιολόγησε θετικότατα τη συμμετοχή των παιδιών τους 

στο έργο, θεωρώντας πως αποκόμισαν γνώσεις ψηφιακού εγγραμμματισμού αλλά και 
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, μαθαίνοντας διαχρονικές αξίες όπως η 
φιλία, η  συνεργασία, η ομαδικότητα (σχήμα 10). Ευχαριστίες, έπαινοι και παροτρύνσεις για 
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τη διεξαγωγή παρόμοιων προγραμμάτων αποτέλεσαν το επιστέγασμα της αξιολόγησης των 

γονέων.  
Σχήμα 10: ΆΆποψη γονέων για το αν ωφελήθηκαν τα παιδιά από το πρόγραμμα 

Συνοψίζοντας την αξιολόγηση κρίνεται πως «τα Χριστούγεννα της καρδιάς» αποτέλεσαν 
ένα έργο επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης εκπαιδευτικών και παιδιών 
καθώς ένα πνεύμα χαράς, ενθουσιασμού και εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης αναδύεται 
από τις απαντήσεις όλων. Μέσα από το έργο παράχθηκαν συνεργατικά προϊόντα μέσω της 
τεχνολογίας όπως e-book, ημερολόγια, videos, on line παιδαγωγικά παιχνίδια που έδωσαν στα 
παιδιά και στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία συνεργασίας, επικοινωνίας και το αίσθημα του 
ανήκειν σε μια ευρύτερη ομάδα, αυτή του eTwinning. Η γνώση και η ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών, η διεύρυνση των οριζόντων 
τους, η χρήση της τεχνολογίας με σωστό και ασφαλή τρόπο  έδειξαν πως προγράμματα 
εμπνευσμένα από τις αξίες του ανθρώπου, στοχοθετημένα με παιδοκεντρικό χαρακτήρα, 
βασισμένα στην επικοινωνία και τη συνεργασία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα μέσα 
της τεχνολογίας βρίσκουν ανταπόκριση στην κοινωνία που εμπιστεύεται στην εκπαίδευση ό,τι 
πιο πολύτιμο έχει, τα παιδιά της. 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
Η παρουσίαση του συνολικού υλικού του έργου πραγματοποιήθηκε διά ζώσης στους 

γονείς των μαθητών όλων των συνεργαζόμενων σχολείων με ppt, video και τη χρήση projector. 
Δόθηκαν προσκλήσεις στους γονείς και δημιουργήθηκαν εκδηλώσεις στο TwinLive. Στους 
μαθητές απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και δόθηκαν ημερολόγια, που 
δημιουργήθηκαν από τις συνεργατικές, χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές των παιδιών. Σε 
αρκετά σχολεία το έργο αποτέλεσε την κεντρική ιδέα για την πραγματοποίηση 
χριστουγεννιάτικης γιορτής. Η εμπλοκή των γονέων στο έργο μέσα από ενημερώσεις και την 
τελική παρουσίαση του, τους έφερε πιο κοντά στο σχολείο, μέσω της δημιουργικής 
ανταλλαγής απόψεων, επιτυγχάνοντας μια πιο ουσιαστική συνεργασία. Το έργο έγινε γνωστό 
και στην εκπαιδευτική κοινότητα, με παρουσιάσεις σε φεστιβάλ σχολικών προγραμμάτων, σε 
παιδιά και εκπαιδευτικούς συστεγαζόμενων σχολείων καθώς και με δημοσιεύσεις σε 
ιστολόγια και blogs των συμμετεχόντων σχολείων. Ακόμη δημοσιεύσεις έγιναν και σε 
διάφορους εκπαιδευτικούς ιστότοπους. Αποτελέσματα του έργου δημοσιεύτηκαν σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων, 
δημοσίευσαν δράσεις του έργου, στον ηλεκτρονικό τύπο, κάνοντας γνωστό στην τοπική 
κοινωνία τη σπουδαιότητα υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων στο eTwinning. 
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ERASMUS+ πρόγραμμα: “Sea and Music in Intercultural 
Lifelong Education – SMILE” 

 
Μπίρμπα Μαρία 

 

Δρ Φυσικός, Διευθύντρια Μουσικού σχολείου Ηλείας 
maria_birba@yahoo.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μουσικό Σχολείο Ηλείας θα συμμετέχει ως coordinator, στο χρονικό διάστημα 2018-
2020, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 με τίτλο «Sea and Music in Intercultural 
Lifelong Education – SMILE». Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν επιπλέον τέσσερα Μουσικά 
σχολεία από τις εξής χώρες: Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Οι μαθητές και οι 
καθηγητές του προγράμματος θα μάθουν μαζί, θα εργαστούν μαζί, και θα παράξουν τα 
αποτελέσματα του προγράμματος μαζί, γεφυρώνοντας και υπερνικώντας τα οποιαδήποτε 
διαφορετικά πολιτισμικά, γλωσσικά, ακόμα και θρησκευτικά στοιχεία που κουβαλούν. Οι 
δραστηριότητες του προγράμματος θα εστιάσουν στο να αναδείξουν, χρησιμοποιώντας τη 
Μουσική, το Θέατρο και την Τέχνη γενικότερα, το πώς η Θάλασσα είναι το μονοπάτι που 
ενώνει τους λαούς και διαμορφώνει τους πολιτισμούς τους. 

Βασικός αρωγός στην επίτευξη της συνεργασίας των ομάδων των σχολείων θα είναι οι 
ΤΠΕ: εφαρμογές, πλατφόρμες και προγράμματα, όπως το Pixton, οι Google Forms, το 
Animaker, το Pixlr, το Quizlet, το Crossword Labs, το Adobe Clip, το Prezi, το Padlet, το PowToon 
κλπ, θα εισαχθούν στις δραστηριότητες για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το πώς τούτα τα εργαλεία των ΤΠΕ θα 
χρησιμοποιηθούν. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μουσική, θάλασσα, ΤΠΕ 
 
ΓΙΑΤΙ ERASMUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; ΓΙΑΤΙ ΤΟ SMILE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; 

Το πρόγραμμα SMILE είναι συνεργασία πέντε Ευρωπαϊκών Μουσικών σχολείων από 
Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων 
του ERASMUS+ KA2. Πρωταρχικός στόχος των εν λόγω στρατηγικών συμπράξεων είναι η 
ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
προώθηση μιας κουλτούρας που εκπαιδεύει τους εμπλεκόμενους οργανισμούς πώς να μάθουν 
να αφομοιώνουν καλές πρακτικές μέσω μεθόδων συγκριτικής αποτίμησης, και η ενδυνάμωση 
της ικανότητάς τους να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, να μοιράζονται και να 
ανταλλάσουν ιδέες και πρακτικές (Οδηγός Προγράμματος ERASMUS+ 2018, 2017: σελ. 7). 

Στις οριζόντιες προτεραιότητες των Στρατηγικών Συμπράξεων του ERASMUS+ 
συγκαταλέγεται και η ανάπτυξη και προώθηση ανοιχτών και καινοτόμων πρακτικών στην 
ψηφιακή εποχή, η αποτελεσματική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα προγράμματα 
σπουδών και η κατάλληλη προσαρμογή τους σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, και ως νέα 
Προτεραιότητα η προώθηση και αξιοποίηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας της 
Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (Οδηγός Προγράμματος ERASMUS+ 2018, 2017: σελ. 
27-28). 

Σε έναν κόσμο λοιπόν που αλλάζει γρήγορα, η Εκπαίδευση θα πρέπει να παίζει μέγιστο 
ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης μέσα σε μία 
πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία. Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
ERASMUS+ που ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ μαθητών και δασκάλων διαφορετικής 
κουλτούρας, διαφορετικών αντιλήψεων και θρησκειών, η Εκπαίδευση είναι ικανή να 
συνεισφέρει σε αειφόρες και ανεκτικές κοινωνίες. ΌΌταν άτομα διαφορετικών υποβάθρων 
μαθαίνουν μαζί, καλλιεργούνται ο σεβασμός και η κατανόηση.  

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν κι εμάς στη δημιουργία του προγράμματός μας, γιατί αυτή 
είναι η Ευρώπη που χρειαζόμαστε προκειμένου να υπάρξουμε και να συνυπάρξουμε. ΌΌλοι οι 
συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ένα διεθνές, πολυπολιτισμικό, καλλιτεχνικό, ανεκτικό και 
δημιουργικό περιβάλλον, θα ενθαρρυνθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, θα μάθουν να 
μοιράζονται ιδέες και να συνεργάζονται, καθώς και να βρίσκουν λύσεις, μαζί, σε κοινά 
προβλήματα. 

Το project μας βασίζεται σε δύο σημαντικούς πυλώνες. Ο πρώτος από αυτούς είναι η 
Θάλασσα, καθώς αυτή προσφέρει μονοπάτια που ενώνουν τους λαούς μεταφέροντας και 
αναμειγνύοντας πολιτισμικά στοιχεία, ιδέες, εμπόριο, έθιμα, θρύλους. ΆΆλλωστε, η εξερεύνηση 
και ο αποικισμός της Μεσογείου, κυρίως από τις ελληνικές πόλεις, οριοθετεί ιστορικά τους 
αρχαίους χρόνους, ενώ η εξερεύνηση και ο αποικισμός αρχικά του Ατλαντικού ωκεανού και 
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μετά και των υπόλοιπων ωκεανών, κυρίως από Ισπανούς και Πορτογάλους, οριοθετεί την 
αυγή της Αναγέννησης. Η ιδιότητα αυτή της Θάλασσας ως συνδετικού κρίκου μεταξύ των 
λαών δεν τεκμηριώνεται μόνο ιστορικά, αλλά και από αναλύσεις του γενετικού υλικού των 
ευρωπαϊκών λαών, όπου αποδεικνύονται τα μεταναστευτικά ρεύματα των αγροτών homo 
sapiens από την Εγγύς Ανατολή προς την Ελλάδα κατά τη Νεολιθική εποχή πριν από 10.000 
χρόνια, κι έπειτα προς την υπόλοιπη Μεσόγειο, και στη συνέχεια και προς την υπόλοιπη 
Ευρώπη κατά την εποχή του Χαλκού περίπου 3.500 χρόνια πριν (Τριανταφυλλίδης, 2016).  

Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματός μας είναι η Μουσική, καθώς αυτή και τα 
Μαθηματικά αποτελούν τις δύο Παγκόσμιες Γλώσσες οι οποίες, ως τέτοιες, προωθούν την 
κατανόηση και την ομόνοια των λαών. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει τη δική της μουσική 
παράδοση ως μέρος της πλουσιότατης πολιτιστικής κληρονομιάς της που απλώνει τις ρίζες 
της έως τους αρχαίους χρόνους, τα δικά της παραδείγματα μύθων, Ιστορίας, θαλάσσιων 
εξερευνητών. Οι δραστηριότητές μας λοιπόν ως σκοπό έχουν να αναδείξουν το πώς τα 
υδάτινα μονοπάτια δημιούργησαν τους πολιτισμούς μας και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην 
μεταξύ μας επικοινωνία, και το πώς η Μουσική έπαιξε και παίζει σημαντικότατο ρόλο στο να 
γεφυρώνει τα χάσματα μεταξύ των εθνών. 

ΈΈνας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η δραστηριοποίηση μεγάλου 
αριθμού συμμετεχόντων. Ως συμμετέχοντες θεωρούμε τους μαθητές, τους δασκάλους και 
τους κηδεμόνες των εμπλεκόμενων σχολείων αλλά και των υπολοίπων σχολείων των πόλεών 
μας, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες. Αρωγός μας σε αυτή την διάχυση δεν θα μπορούσε να 
είναι άλλος από τις Νέες Τεχνολογίες. Χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, θα είναι ορατό σε όλους κάθε βήμα του project, οι 
στόχοι του, οι δραστηριότητές του, τα παραγόμενά του, αλλά και θα παρέχεται και η 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης τρίτων με τους άμεσα συμμετέχοντες για παροχή κριτικής και 
προτάσεων βελτίωσης. 

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMILE 
Ο ρόλος των ΤΠΕ είναι πρωταγωνιστικός, γι’ αυτό και στις SMILE ομάδες των 

καθηγητών θα πρέπει να υπάρχουν καθηγητές Πληροφορικής είτε καθηγητές που να έχουν 
ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων στις Νέες Τεχνολογίες. Φυσικά, και οι μαθητές θα πρέπει να 
είναι σε επιθυμητό βαθμό ικανοί στις ΤΠΕ. Προκειμένου δε, οι τελευταίοι να δείξουν αυτές 
τις ικανότητές τους, θα φτιάξουν βίντεο που θα παρουσιάζουν το προφίλ τους και τον λόγο 
που, κατά τη γνώμη τους, τους κάνει σημαντικούς υποψηφίους για τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα. 

Ξεκινώντας την παράθεση των ψηφιακών εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, να τονιστεί ότι η εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί κατά κόρον 
θα είναι το Screencast-ο-Matic (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2015α) το οποίο αποτελεί την πρώτη 
εφαρμογή για καταγραφή οδηγιών σε βίντεο η οποία τρέχει μέσω του διαδικτύου. 
Χρησιμοποιώντας την, οι καθηγητές που θα είναι συντονιστές των εκάστοτε δραστηριοτήτων, 
θα στέλνουν οδηγίες σε όλους τους συμμετέχοντες για το πώς θα χρησιμοποιούν τις διάφορες 
προτεινόμενες εφαρμογές προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Με 
αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν εύκολα να διαμοιράζονται οι πληροφορίες που πρέπει να 
σταλούν στους ενδιαφερόμενους, συμβάλλοντας στην Εκπαίδευση από Απόσταση καθώς 
μηδενίζονται οι γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Σε όλα τα στάδια του προγράμματος θα χρησιμοποιούνται το Skype και το hangout του 
Gmail ως πλατφόρμες επικοινωνίας, προκειμένου να συζητούνται τα κύρια σημεία του 
προγράμματος στο πλαίσιο της γενικής επίβλεψής του, οι ακριβείς ημερομηνίες των 
δραστηριοτήτων και των βραχυχρόνιων ανταλλαγών μαθητών και καθηγητών, οικονομικά 
και τεχνικά θέματα, η αξιολόγηση του προγράμματος, η διάχυσή του και η αειφορία του, η 
κατανομή των ομάδων και των εργασιών σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις της 
κάθε ομάδας, ο σχολιασμός των προϊόντων του, οι προτάσεις για τον εμπλουτισμό του 
ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου κάθε σχολείου. 

Στα αρχικά στάδια θα κατασκευάσουμε blog, SMILE έργο στο eTwinning, σελίδα στο 
Facebook και κανάλι στο YouTube. Σε αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες θα φιλοξενούνται όλες 
οι δραστηριότητες του προγράμματος, οι σκοποί, η πρόοδος και τα προϊόντα του. Με αυτό 
τον τρόπο θα είναι αμεσότερη και ταχύτερη η διάχυσή του προς όλες τις ενδιαφερόμενες 
ομάδες. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για την μεταξύ τους επικοινωνία, 
τόσο πριν από τις μετακινήσεις τους ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους καλύτερα, όσο και 
κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος ώστε να συνεργάζονται για την επίτευξη των 
διάφορων δραστηριοτήτων του. 

Βασική προτεραιότητα του προγράμματος θα είναι οι συνεχείς αξιολογήσεις του, οπότε 
και θα χρησιμοποιείται η εφαρμογή Google Forms της Google (Porter, 2016): 

• Στην αρχή του προγράμματος θα χρησιμοποιήσουμε τις Google Forms για να 
φτιάξουμε κατάλληλα ερωτηματολόγια ώστε να αξιολογήσουμε την γνώση των 
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συμμετεχόντων τόσο για τις πέντε συνεργαζόμενες χώρες, όσο και για τα βασικά 
σημεία του θέματός μας.  

• Στο τέλος της 1ης χρονιάς του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η 2η αξιολόγηση, 
όπου με μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στις Google Forms, θα 
διαπιστωθεί κατά πόσο αυξήθηκε η γνώση των συμμετεχόντων για τις χώρες-εταίρους 
και για το περιεχόμενο του project.Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στην 
ενδιάμεση ΈΈκθεση αξιολόγησης των Εθνικών μας Μονάδων. 

• Στο τέλος του προγράμματος θα συντελεστεί η 3η αξιολόγηση, όπου οι ερωτήσεις των 
Google Forms θα προσπαθήσουν να αποτυπώσουν τα συναισθηματικά, νοητικά και 
συμπεριφοριστικά αποτελέσματα του προγράμματος σε μαθητές, δασκάλους, γονείς 
και τοπικές κοινωνίες. Τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν στην Τελική 
ΈΈκθεση Αξιολόγησης των Εθνικών μας Μονάδων. 

Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας το Viva Video (Clayton, 2016) για επεξεργασία βίντεο και το 
Adobe Clip (Xdadevelopers, 2016) για δημιουργία βίντεο κλιπ στο κινητό, θα φτιάξουν βίντεο 
για να συστήσουν τους εαυτούς τους, τα σχολεία τους, κυρίως δε τα μαθήματα Μουσικής και 
Θεάτρου μέσα σε αυτά, τις πόλεις τους και τις χώρες τους, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να 
γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. 

Το Pixton (Pixton Comics, 2015) που αποτελεί ένα online εργαλείο δημιουργίας κόμικς, 
καθώς και προγράμματα ζωγραφικής, θα χρησιμοποιηθούν στον διαγωνισμό σχεδιασμού 
λογότυπου: ως διάχυση του προγράμματος μέσα στο κάθε σχολείο, οι μαθητές, όχι μόνο 
αυτοί του προγράμματος αλλά όσο περισσότεροι γίνεται, θα ζωγραφίσουν θέματα 
εμπνευσμένα από το project μας. Θα ακολουθήσει ψηφοφορία, και το λογότυπο που θα 
εκλεγεί θα χρησιμοποιείται σε όλα τα έγγραφά μας. 

Μικτές ομάδες μαθητών, δηλαδή ομάδες αποτελούμενες από μαθητές και των πέντε 
σχολείων-εταίρων, θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο PosterMyWall (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 
2018α) για τον σχεδιασμό posters, έχοντας ως πρώτο υλικό παραγόμενα από διάφορα 
καλλιτεχνικά εργαστήρια και φωτογραφίες από τις βραχυχρόνιες ανταλλαγές των μαθητών 
και των καθηγητών. Αυτά τα posters θα δημιουργήσουν τα Ημερολόγια του 2019 και του 
2020, όπου θα επισημαίνονται οι δραστηριότητες του προγράμματος και διάφορες 
σημαντικές ημερομηνίες όπως η Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας, η Παγκόσμια Ημέρα 
Μουσικής, οι ημέρες των βραχυχρόνιων ανταλλαγών κλπ. 

Σε όλη τη δίχρονη διάρκεια του προγράμματος, μικτές ομάδες μαθητών θα συλλέγουν 
θρύλους και μύθους της Θάλασσας από διάφορες χώρες της Ευρώπης ώστε να 
«αποκαλυφθούν» οι συμβολισμοί τους και η σύνδεσή τους με το θέμα μας. Το υλικό που θα 
συλλέγεται, θα παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας το PowerPoint, αλλά και θα αποτυπώνεται ως 
κόμικς χρησιμοποιώντας το Pixton. 

Το PowerPoint θα χρησιμοποιηθεί επίσης και στα εργαστήρια Ιστορίας όπου οι μαθητές 
θα παρουσιάζουν τις μετακινήσεις πληθυσμών μέσα από και προς τις χώρες τους τα 
τελευταία 3000 χρόνια. 

Κατά τη διάρκεια των courses θα πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, εργαστήρια 
Γεωγραφίας όπου οι συμμετέχοντες θα επισκέπτονται παραθαλάσσια αρχαιολογικά μέρη, 
εργαστήρια Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπου θα συλλέγονται, από όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες, μύθοι και θρύλοι σχετικοί με την Θάλασσα και την Μουσική, και εργαστήρια Ιστορίας 
όπως αυτό που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας κατά τη διάρκεια του 
οποίου θα αναπαρασταθούν οι μουσικοί αγώνες μεταξύ των κηρύκων και των σαλπιγκτών 
που πραγματοποιούνταν πριν από την έναρξη του αθλητικού μέρους των αρχαίων 
Ολυμπιακών Αγώνων. Το υλικό που θα συλλέγεται, θα ψηφιοποιείται μετατρεπόμενο σε 
ερωτήσεις-απαντήσεις με την βοήθεια της web 2.0 εφαρμογής Quizlet (ΚΕΠΛΗΝΕΤ 
Κυκλάδων, 2016α). Επιπλέον, από τα βίντεο που θα έχουν τραβηχτεί από όλες τις 
δραστηριότητες των courses, στα εργαστήρια Πληροφορικής θα κατασκευάζονται ταινίες 
μικρού μήκους χρησιμοποιώντας το Creator Studio (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2017α) που 
αποτελεί επιλογή του Youtube, καθώς και το Movie Maker. Επίσης, το λογισμικό Xmind 
(ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2016δ) και η web εφαρμογή Coggle (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 
2016ε) θα χρησιμοποιούνται για να κατασκευάζονται εννοιολογικοί χάρτες βασιζόμενοι στη 
γνώση και στις δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές σε όλα τα δια ζώσης εργαστήριά τους. 

Μετά τα courses, θα ακολουθούν ταξιδιωτικά ημερολόγια όπου οι μαθητές θα 
περιγράφουν συναισθήματα και εμπειρίες που απέκτησαν. Στα πρώτα θα χρησιμοποιηθεί το 
online πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Pixlr (Hooper,2011; ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2016β; 
2016γ). Τα δεύτερα ταξιδιωτικά ημερολόγια θα φτιαχτούν με την μορφή ενός ψηφιακού 
πίνακα ανακοινώσεων χρησιμοποιώντας το ιντερνετικό εργαλείο Padlet (Teacher’s Tech, 2016). 
Τα τρίτα ταξιδιωτικά ημερολόγια θα χρησιμοποιήσουν το Easel.ly (Harris, 2012; ΚΕΠΛΗΝΕΤ 
Κυκλάδων, 2018β), μία δωρεάν web 2.0 εφαρμογή για ισχυρά οπτικά (infographics, αφίσες), 
ώστε με βάση τον χάρτη της πόλης που επισκέφτηκαν όλα τα σχολεία, να κατασκευαστούν 
εννοιολογικοί χάρτες όπου θα αποτυπώνονται οι πραγματοποιηθείσες σε διάφορα σημεία της 
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πόλης δραστηριότητες. Αυτά τα ημερολόγια θα αποδοθούν με την εφαρμογή Prezi (Iliopoulou, 
2015; Κουτσοδήμου, 2015; Teacher’s Tech, 2017) που χρησιμοποιείται για μη γραμμικές 
παρουσιάσεις. Τα τέταρτα ταξιδιωτικά ημερολόγια θα φτιαχτούν ως κινούμενα σχέδια 
χρησιμοποιώντας το Animaker (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2017β; 2017γ; 2017δ) που είναι μία 
online εφαρμογή για τη δημιουργία βίντεο με κίνηση, γραφικά και ήχο. Τα πέμπτα 
ταξιδιωτικά ημερολόγια θα δημιουργηθούν ως animations χρησιμοποιώντας το Moovly 
(ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2015β) που αποτελεί online πρόγραμμα δημιουργίας βίντεο με 
κινούμενα γραφικά, και το PowToon (PowToon, (χ.χ.) που είναι μια Web 2.0 εφαρμογή για τη 
δημιουργία βιντεοπαρουσιάσεων (animated presentations). 

ΈΈνα άλλο – δωρεάν - πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ανοιχτό λογισμικό 
επεξεργασίας ήχου Audacity (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2016στ), για να συντεθούν οι 
αφηγήσεις ηλικιωμένων ανθρώπων για την προσφυγιά που γνώρισαν ή αυτοί ή γνωστοί τους, 
στο πλαίσιο εργαστηρίου Ιστορίας. Το Audacity θα χρησιμοποιηθεί και στο course της Ιταλίας 
κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου «Η Φυσική συναντά την Μουσική», όπου οι μαθητές θα 
φτιάξουν τη σύνθεση “Soundscape” καταγράφοντας ήχους από αστικά και φυσικά 
περιβάλλοντα, και με βάση αυτούς θα εμπνευστούν για να συνθέσουν ηλεκτρονική μουσική. 

Το εργαλείο δημιουργίας σταυρολέξων Crossword Labs (Johnson, χ.χ.) θα χρησιμοποιηθεί 
για να διαπιστωθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις από τα εργαστήρια Γεωγραφίας, Ιστορίας και 
Φυσικής (το τελευταίο θα αφορά κυρίως στους τρόπους κατασκευής αρχαίων πλοίων). 

Το Storybird (ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, 2018γ) που αποτελεί online εργαλείο που 
χρησιμοποιείται για την συνεργατική συγγραφή ιστοριών, θα χρησιμοποιηθεί για την 
αποτύπωση ποιημάτων εμπνευσμένων από τη θάλασσα αλλά και από την αναπαράσταση 
αγωνισμάτων των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. 

Το δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας video VideoPad (NCH Software, χ.χ.), καθώς και τα 
Pixlr και Creator Studio θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν Εκθέσεις Φωτογραφίας και Βίντεο 
στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, χρησιμοποιώντας συλλογές φωτογραφιών και βίντεο από 
τις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος. Οι Εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν σε κάθε 
συμμετέχουσα χώρα, ως μέσον διάχυσης του προγράμματός μας στην τοπική κοινωνία, στις 
Αρχές και στον τοπικό Τύπο. 

Τα Goodle Docs θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία «περιοδικού» που θα περιέχει 
συλλογή άρθρων των μαθητών. 

ΌΌλες οι εφαρμογές που αναφέρθηκαν στην παρούσα ενότητα θα συμπεριληφθούν στο 
ψηφιακό χαρτοφυλάκιο που θα φτιάξει κάθε σχολείο ως εργαλείο για τη διαπίστωση του 
βαθμού επίτευξης των διαφόρων δραστηριοτήτων, όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς ώστε 
να μπορέσουν αυτές να χρησιμοποιηθούν και από άλλα άτομα, δίνοντας ίσως ακόμα 
καλύτερα αποτελέσματα από εμάς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών και προγραμμάτων θα χρησιμοποιηθούν για να κάνουν 

τα προϊόντα του συνεργατικού μας προγράμματος ERASMUS+ πιο ζωντανά κι ελκυστικά. 
Αυτές οι εφαρμογές και τα προγράμματα θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τους 
καθηγητές των πέντε συμμετεχόντων σχολείων να συνεργαστούν με ομαδικό πνεύμα και 
αλληλοσεβασμό, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, και να αξιοποιήσουν την φαντασία τους 
και την δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις 
εφαρμογές είναι web 2.0, online ή εργαλεία φυλλομετρητών του διαδικτύου, γίνεται αντιληπτό 
ότι κάνουν αμελητέα την γεωγραφική απόσταση μεταξύ των συνεργαζόμενων 
συμμετεχόντων, συμβάλλοντας έτσι και στην Εκπαίδευση από Απόσταση καθώς οι 
συμμετέχοντες θα διδάσκονται εικονικά στο πώς να χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα 
ψηφιακά εργαλεία. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων που με τόσο 

μεράκι και ανιδιοτέλεια έχουν δημιουργήσει πλουσιότατο δικό τους υλικό, αλλά και έχουν 
συγκεντρώσει υπάρχον υλικό κι άλλων επιστημόνων, για ένα πλήθος χρήσιμων και εύκολων 
ψηφιακών εφαρμογών που, μέσω των σεμιναρίων που για αρκετά χρόνια τώρα 
διοργανώνουν για την Κοινότητα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών eTwinning, βοηθούν εμάς 
τους εκπαιδευτικούς, οποιασδήποτε βαθμίδας και ειδικότητας, να «ζωντανέψουμε» τα 
μαθήματά μας και να μετατρέψουμε τους μαθητές μας σε συν-δημιουργούς της μάθησης αντί 
για παθητικούς δέκτες αυτής.  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (10/11/2015α). Screencast-o-matic. Ανακτήθηκε στις 3 

Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση https://vimeo.com/145241955 
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ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (4/11/2015β). Δημιουργία εκπαιδευτικού video animation με 
Moovly. Ανακτήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=OpML2YbIhFw 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (15/10/2016α). Παρουσίαση εφαρμογής Quizlet. Ανακτήθηκε 
στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=PeNvFmv6w-w 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (14/1/2016β). Επεξεργασία εικόνας - Pixlr (Μέρος Γ) – 
Καθάρισμα τοίχου. Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=kjFr_i0zrbY 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (14/1/2016γ). Επεξεργασία εικόνας - Pixlr (Μέρος Γ) - Αποκοπή 
George Clooney. Ανακτήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=M7Ta1uyBymQ 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (23/10/2016δ). Εννοιολογικοί χάρτες με το λογισμικό Xmind. 
Ανακτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=PNHWYlDBTjA 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (23/10/2016ε). Εννοιoλογικοί Χάρτες με το Coggle. 
Ανακτήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=GznPohdeP5s 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (30/10/2016στ). Επεξεργασία ήχου με Audacity. Ανακτήθηκε 
στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xaFMQG-yQco 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (14/12/2017α). Creator Studio. Ανακτήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 
2018 από την διεύθυνση http://seminars.etwinning.gr/mod/page/view.php?id=6826 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (19/3/2017β). Animaker-1-Εισαγωγή, περιβάλλον. Ανακτήθηκε 
στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 από την διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=OP1-
8HQYImE&feature=youtu.be 

ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, (19/3/2017γ). Animaker-2-Βασική χρήση. Ανακτήθηκε στις 4 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των απόψεων και των 
στάσεων των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν βραβευθέντα έργα eTwinning με εθνική και 
ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ηπείρου. Η έρευνα 
επικεντρώθηκε στην ανάδειξη των καινοτόμων στοιχείων που καθιστούν τα συνεργατικά 
έργα eTwinning αποτελεσματικά και καταδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα για όλους τους 
συμμετέχοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Επιπλέον, η εργασία διερευνά το βαθμό βιωσιμότητας και μεταφερσιμότητας των 
εκπαιδευτικών καινοτομιών στα σχολεία, καθώς και το βαθμό δυσκολίας της 
επεκτασιμότητας στις εκπαιδευτικές πρακτικές των σχολείων, καθώς διαφαίνεται ο 
σημαντικός ρόλος των συνεργατικών δράσεων eTwinning στην υποστήριξη σύγχρονων 
παιδαγωγικών μεθόδων. 

Η παρούσα έρευνα επέκτεινε ένα παλαιότερο εννοιολογικό πλαίσιο, που αποτέλεσε τη 
βάση για την ανάλυση και απεικόνιση των διαστάσεων των συνεργατικών δράσεων. 
Επιλέχτηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας και ως ερευνητικό εργαλείο η συνέντευξη σε 
βάθος, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα δέκα εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε βραβευμένα 
έργα eTwinning στην Περιφέρεια Ηπείρου.  

Τα ερευνητικά δεδομένα προήλθαν από τα προσωπικά βιώματα των εκπαιδευτικών που 
συμμετείχαν στην έρευνα και ανέδειξαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των βραβευμένων 
έργων eTwinning και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επεκτασιμότητα των δράσεων 
στην εκπαιδευτική πρακτική των σχολείων. 

 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικές καινοτομίες, eTwinning, βιωσιμότητα, μεταφερσιμότητα 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η έρευνα βασίζεται στην παραδοχή ότι η μελέτη των βραβευμένων συνεργατικών 
δράσεων eTwinning μπορεί να αναδείξει παράγοντες που είναι σημαντικοί σε σχέση με τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων, καθώς και θέματα βιωσιμότητας και μεταφερσιμότητας 
των καινοτόμων μεθοδολογιών και πρακτικών σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

 Η εκπαιδευτική καινοτομία αποτελεί ένα σύνθετο πεδίο δράσης και αφορά κυρίως 
καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες χρήσεις εκπαιδευτικών ή 
τεχνολογικών μέσων (Fullan, 2010). 

 Σύμφωνα με τον Elisson (2009), η εκπαιδευτική καινοτομία συνιστά κάθε δυναμική 
αλλαγή που προσθέτει αξία στις πολύπλοκες διεργασίες της εκπαίδευσης και οδηγεί σε 
μετρήσιμα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και διακρίνεται  στη διδακτική καινοτομία 
(instructional innovation) και στη διοικητική καινοτομία (administrative innovation). 

     Οι Coburn (2003) και Kirkland & Sutch (2009) έδωσαν έμφαση στην ανάγκη μια 
εκπαιδευτική μια καινοτομία να διαδοθεί ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται 
απαραίτητες δύο θεμελιώδεις ιδιότητες: α) βιωσιμότητα (sustainability) που αφορά τη 
δυνατότητα των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων να διατηρήσουν μια 
εκπαιδευτική καινοτομία σε βάθος χρόνου και β) μεταφερσιμότητα (transferability) που 
αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής και αξιοποίησης μιας καινοτομίας από 
διαφορετικούς εκπαιδευτικούς και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια ή συνθήκες. 

Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να παρουσιάζουν μια αναδόμηση του 
Αναλυτικού Προγράμματος και να μετασχηματίζουν σε ένα βαθμό το κρυφό Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, ωστόσο για να είναι αποτελεσματικά, σε σχέση με την επεκτασιμότητα 
(scalability), (Coburn, 2003) αυτών των προγραμμάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες, είναι 
ανάγκη να μετασχηματιστεί η κουλτούρα του σχολείου Hargreaves (2003). Η έννοια της 
επεκτασιμότητας (scalability) των εκπαιδευτικών καινοτομιών αποτελεί ουσιαστικό 
παράγοντα στην επιτυχημένη εφαρμογή τους, γιατί σύμφωνα με την Coburn (2003) 
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συναρτάται από τις  αλληλοεξαρτώμενες έννοιες της έκτασης, της διάχυσης και της 
μετατόπισης  

Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο, που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, η 
βιωσιμότητα της εκπαιδευτικής καινοτομίας και η μεταφερσιμότητα των καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο αποτελούν κορυφαία 
προτεραιότητα για τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο 
(European Commisssion, 2010 ; Fullan, 2010).  

Το ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια έχει κατευθυνθεί προς τα καινοτόμα 
προγράμματα αδελφοποίησης, κινητικότητας και σχολικών συμπράξεων και ειδικότερα στις 
επιδράσεις αυτών των προγραμμάτων στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στα 
εμπλεκόμενα σχολεία (Kearney & Gras-Velazqez, 2015). 

Επιπρόσθετα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι νέες πολιτικές, οικονομικές, 
πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες οδηγούν το παλιό δασκαλοκεντρικό σχολείο στη 
βελτίωση επιτυχημένων παραδοσιακών πρακτικών και στην ανάδειξη νέων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων, νέων εκπαιδευτικών μέσων και περιβαλλόντων, νέων αντικειμένων, 
καινοτόμων εκπαιδευτικών εμπειριών, προσαρμοσμένων στη σημερινή πραγματικότητα του 
21ου αιώνα και κυρίως στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών (Fullan, 2013c). 

Ειδικότερα, το eTwinning αποτελεί ένα θεσμοθετημένο συνεργατικό δίκτυο όπου η 
εκπαιδευτική κοινότητα συνεργάζεται εξ αποστάσεως «σύγχρονα» και «ασύγχρονα» με την 
αξιοποίηση της διαδικτυακής τεχνολογίας για την διενέργεια ενός κοινού έργου με 
χαρακτηριστικά σχεδίου εργασίας (project) (Crawley et al., 2010). 

Σύμφωνα με την άποψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό, Tibor Navracsics (Cassells et al., 2016) το καινοτόμο πρόγραμμα 
eTwinning ενισχύει το πνεύμα της Διακήρυξης του Παρισιού που υιοθετήθηκε από τους 
Υπουργούς Παιδείας της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης το Μάρτιο του 2015, με τη δέσμευση να 
προαχθεί η ποικιλότητα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, η εκπαίδευση χωρίς ανισότητες, η 
κριτική σκέψη, ο ψηφιακός γραμματισμός, η άρση των διακρίσεων καθώς και ο 
διαπολιτισμικός διάλογος.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τις συνεργατικές εκπαιδευτικές καινοτομίες και 
ειδικότερα με τις ευρωπαϊκές σχολικές συμπράξεις αναδεικνύει δύο μεγάλες κατηγορίες 
παραγόντων: α) εσωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι αφορούν κυρίως στους ρόλους των 
εκπαιδευτικών, των σχολείων και των κυβερνητικών φορέων της εκπαίδευσης και β) 
εξωτερικούς παράγοντες, που καθορίζουν τη σχέση της εκπαίδευσης και του ευρύτερου 
πολιτικού, κοινωνικού και ευρωπαϊκού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται.  

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στο θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο έχει 
προταθεί από τους Κυριακώδη & Τζιμογιάννη (2015) και οδήγησε στην ανάπτυξη του 
σχήματος ανάλυσης των διαστάσεων των βραβευμένων δράσεων eTwinning. Το παραπάνω 
θεωρητικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 
κατεύθυνε το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει και να 
αποτυπώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με: 
• Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά των συνεργατικών δράσεων eTwinning που 

εφαρμόστηκαν στην πράξη. 
• Τις ευρύτερες συνέπειες των εκπαιδευτικών καινοτομιών eTwinning για τους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν. 
• Τις αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές, οι οποίες προωθούν τη βιωσιμότητα και τη 

μεταφερσιμότητα των εκπαιδευτικών καινοτομιών eTwinning, αλλά και ευρύτερα των 
συνεργατικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (δείγμα – διαδικασία) 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα εκπαιδευτικοί (τρεις άνδρες και επτά γυναίκες 

με τις εξής ειδικότητες: 3 εκπ. ΠΕ06, 3 εκπ.  ΠΕ86, 1εκπ. ΠΕ 05, 1 εκπ. ΠΕ 04, 1εκπ. ΠΕ81, 
1εκπ. ΠΕ03), οι οποίοι υλοποίησαν τα βραβευμένα έργα eTwinning με εθνική και ευρωπαϊκή 
ετικέτα ποιότητας, όπως καταγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα eTwinning.net για τη 
χρονική περίοδο 01-09-2010 έως 31-08-2016 σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ηπείρου (ανακτήθηκε στις 30-10-2018 
από:htpp://www.etwinning.net). ΌΌλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν περισσότερα από 12 χρόνια 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και ακόμη εννέα από τους συμμετέχοντες ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου.  

Η επιλογή των βραβευμένων έργων eTwinning με εθνική και ευρωπαϊκή ετικέτα 
ποιότητας θεωρούμε ότι πληροί τα κριτήρια της καινοτομίας μέσω της ηλεκτρονικής 
συνεργατικής δικτύωσης σχολείων σε παιδαγωγικό, τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο. 
Επιπρόσθετα, η ανάδειξη ποιοτικών στοιχείων των βραβευμένων έργων eTwinning στην 
περιφέρεια Ηπείρου προσφέρει τη δυνατότητα προσεγγίσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τη 
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διαλεκτική σχέση εκπαιδευτικών, μαθητών και σχολείου σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό πλαίσιο και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ποιοτική εξέλιξη της 
εκπαίδευσης και της κοινωνίας.  

Στην παρούσα ερευνητική μελέτη υιοθετήθηκε μια προσαρμογή του μοντέλου C.I.P.P. που 
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στη διαμορφωτική και στην τελική αξιολόγηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (Jimoyiannis et al., 2007) και στην έρευνα των Κυριακώδη και Τζιμογιάννη 
(2015), με στόχο την καταγραφή πληροφοριών για συγκεκριμένες πτυχές υλοποίησης κάθε 
έργου, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων (ανοικτού τύπου) με τους υπεύθυνους συντονιστές-
εκπαιδευτικούς κάθε έργου (Creswell, (2012). Βασικός στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση 
των απόψεων και των νοημάτων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών που υλοποίησαν 
καινοτόμες συνεργατικές δράσεις eTwinning (Mason, 2009). 

Το μοντέλο C.I.P.P. δίνει έμφαση στους παράγοντες σχεδιασμού και υλοποίησης έργων 
(Stufflebeam, 2007) και οι κύριες συνιστώσες του μοντέλου, όπως δηλώνει και το ακρωνύμιο, 
αφορούν τέσσερις άξονες παραγόντων: context (πλαίσιο), inputs (είσοδοι), processes 
(διαδικασίες), products (αποτελέσματα-προϊόντα). Στην προσαρμογή του μοντέλου θεωρήθηκε 
σκόπιμο η πρόσθεση δύο άλλων διαστάσεων, οι οποίες σχετίζονται με τις έννοιες της 
βιωσιμότητας και της μεταφερσιμότητας των καινοτόμων έργων στα σχολεία.  

Το εργαλείο της συνέντευξης δομήθηκε σε έξι άξονες, οι οποίοι συγκροτούνται από μια 
σειρά συναφών παραγόντων, που είναι οι εξής: 

• Πλαίσιο: (στοχοθεσία, σύνδεση με πρόγραμμα σπουδών, διαθεσιμότητα, συνεργασία 
με άλλα σχολεία, σύνδεση με την τοπική κοινωνία, πολιτική του σχολείου για 
καινοτόμες δράσεις). 

• Είσοδοι: (μαθητές, εκπαιδευτικοί, χώροι υλοποίησης και υποδομές, μέσα, 
προετοιμασία και ετοιμότητα εκπαιδευτικών, παράδοση σχολείου σε καινοτόμες 
δράσεις). 

• Διαδικασίες: (περιεχόμενο, νέες τεχνολογίες, καινοτόμες πρακτικές). 
• Αποτελέσματα: (για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς, για τη σχολική μονάδα, 

για την τοπική κοινωνία, τελικό προϊόν). 
• Βιωσιμότητα: (ένταξη στη στρατηγική του σχολείου, ενίσχυση υποδομών, συμβολή 

στη σχολική κουλτούρα). 
• Μεταφερσιμότητα: (μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολεία, στελέχη εκπαίδευσης, 

κίνητρα, επεκτασιμότητα). 
 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι τα βραβευμένα 

καινοτόμα συνεργατικά έργα eTwinning που μελετήσαμε είχαν θετική επίδραση στους 
συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες, τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία. 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών έδειξαν ότι όλες οι καινοτόμες δράσεις είχαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τους μαθητές και όλοι είχαν μια ενεργητική συμμετοχή μέσα στις κοινότητες 
μάθησης. Τα αποτελέσματα  επιβεβαιώνουν  ευρήματα των Crawley et al. (2010) και Kearney ( 
2016).   

Η ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν επιτυχημένες 
συνεργατικές δράσεις eTwinning σε Λύκεια, αναδεικνύει ως σημαντικό στοιχείο τη σύνδεση 
του γνωστικού περιεχομένου του προγράμματος με τις πραγματικές ανάγκες και τις ζωές των 
μαθητών και αυτό έχει ως συνέπεια η μάθηση να αποκτά ένα βαθύτερο νόημα γι’ αυτούς. Τα 
ευρήματα των Kampylis & Berki (2014) και  Kearney & Gras-Velazquez (2015) συμφωνούν με τα 
παραπάνω αποτελέσματα. 

Ωστόσο, τα οφέλη και η αποτελεσματικότητα των καινοτόμων συνεργατικών δράσεων 
eTwinning δεν έχουν αντίκρισμα σε μεγάλο αριθμό μαθητών Λυκείου και το ιδιαίτερο 
γνώρισμα των βραβευμένων συνεργατικών προγραμμάτων αποτελεί το γεγονός ότι δεν 
εμπλέκουν μαθητές από διαφορετικές τάξεις.  

Είναι φανερό πως η δομή του Λυκείου στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα δε 
δημιουργεί τον απαραίτητο ζωτικό χώρο και χρόνο για καινοτόμα ευρωπαϊκά συνεργατικά 
έργα και αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη ευνοϊκών συνθηκών ως προς την εφαρμογή 
καινοτόμων μεθοδολογιών και πρακτικών στην εκπαιδευτική πρακτική. 

ΌΌσον αφορά τα βραβευθέντα συνεργατικά έργα eTwinning, που υλοποιήθηκαν από 
μαθητές Γυμνασίου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των προγραμμάτων 
και των συνεργατών ομοτίμων εταίρων, αναδεικνύεται ως κοινός παρονομαστής στόχων η 
ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικότητας, η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η ενίσχυση της 
γλωσσικής  και της διαπολιτισμικής ικανότητας, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η 
ψηφιακή ικανότητα και ο πληροφοριακός γραμματισμός, η διάχυση καλών πρακτικών μέσω 
της δικτύωσης eTwinning και της χρήσης του ιστού 2.0 στην πλατφόρμα Twinspace, η 
διαδικτυακή συνύπαρξη μέσω κανόνων ορθών συμπεριφορών, το άνοιγμα του σχολείου στην 
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κοινωνία και βεβαίως, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ευρήματα των ερευνητών Bocconi et al. (2012). 

Επίσης, η ανάλυση καταδεικνύει πως κοινό χαρακτηριστικό των δράσεων αποτελεί το 
γεγονός ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί συνέδεσαν το συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning με το 
πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ευρήματα 
των ερευνητών Kampylis et al. (2013). 

 Είναι φανερό πως η ανανέωση της σχολικής γνώσης με την καινοτόμα προσέγγιση νέων 
θεματικών ενοτήτων μέσα από τις συνεργατικές δράσεις, ενισχύει την αυτονομία των 
εκπαιδευτικών στο ρόλο τους ως διευκολυντές και συνδιαμορφωτές της γνώσης και 
αναδεικνύουν το μαθητή σε πρωταγωνιστή των διδακτικών και μαθησιακών διεργασιών. Τα 
αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα των Fullan (2013c) και Kearney (2016). 

 ΌΌσον αφορά τους παράγοντες που ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητα της 
συνεργατικής δικτύωσης καταδεικνύεται η παιδαγωγική χρήση των τεχνολογικών εργαλείων 
web2.0 και παράλληλα η διαμόρφωση κλίματος δημιουργικής συνεργατικότητας μεταξύ των 
μελών της δικτύωσης. Καθοριστικός ο ρόλος του συντονιστή της δικτύωσης, ιδιαίτερα όταν 
απαιτείται να συντονίσει μεγάλο αριθμό σχολείων και μελών της συνεργατικής δικτύωσης. 
Αποτελέσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από τους ερευνητές Ellison (2009) και Harris et.al. 
(2009). 

 ΌΌσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως τα 
καινοτόμα συνεργατικά προγράμματα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές μέσω του 
ενδιαφέροντος και της περιέργειας που εκφράζουν στην αρχή των δράσεων, να 
ανακαλύψουν τη χαρά της μάθησης, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους και ακόμη να 
ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη. ΌΌμως, όλοι οι μαθητές μπορεί να είναι δημιουργικοί και 
να εξελίξουν το δυναμικό τους και τα ταλέντα τους μέσα από τις καινοτόμες παιδαγωγικές 
πρακτικές και ως εκ τούτου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις έρευνες μπορεί αυτό να 
καλλιεργηθεί ή και να ανασταλεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα 
επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των ερευνητών Fullan (2013c) και Kampylis et al. (2012). 

Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως οι συνεργατικές 
δράσεις δημιούργησαν το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί η δημιουργική 
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών από διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 
περιβάλλοντα και ακόμη οι μαθητές πέτυχαν αυθεντικές εμπειρίες μάθησης. Επίσης, η 
ανάλυση ανέδειξε το σημαντικό στοιχείο της ομότιμης μάθησης και αξιολόγησης μέσα από τη 
δημιουργία αυθεντικού κλίματος στην τάξη αλλά και στην πλατφόρμα Twinspace, όπου 
αναδεικνύονται τα σημαντικά οφέλη του «κριτικού φίλου». Τα αποτελέσματα μας έχουν 
επιβεβαιωθεί από τους ερευνητές Gouseti (2013) και Cassells et al. (2016).  

Αναδεικνύεται, επίσης, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και αυτό το οποίο 
έχει ενδιαφέρον είναι η αλλαγή στάσης ως προς τη μάθηση, ιδιαίτερα εκείνων που είναι 
αδιάφοροι στην τάξη, εκφράζουν συχνά παραβατικές συμπεριφορές και έχουν χαμηλές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις.  

  Από την άλλη πλευρά η εμπλοκή των εκπαιδευτικών με τις συνεργατικές δράσεις 
αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων. Είναι φανερό πως τα συνεργατικά έργα eTwinning 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δημιουργική αλληλεπίδραση και εξωστρέφεια, επειδή 
μειώνουν το αίσθημα της επαγγελματικής απομόνωσης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα 
ευρήματα των ερευνητών Velea (2011); Σουβατζόγλου  (2014) και Εμβαλωτής & Ζευγίτης 
(2015). 

Ωστόσο, απαιτούν ικανότητες στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και ακόμη στη 
γλώσσα επικοινωνίας, η οποία στα περισσότερα έργα είναι τα αγγλικά. Από την ανάλυση 
προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται με καινοτόμα συνεργατικά έργα έχουν 
αναπτυγμένο το εσωτερικό κίνητρο της προσφοράς, την ανάπτυξη θετικής στάσης στον 
εργασιακό χώρο και επιδεικνύουν χαρακτηριστικά διαρκούς διάθεσης για επαγγελματική 
ποιοτική ανέλιξη. Επιπλέον, έχουν αυτοπεποίθηση όσον αφορά την αποτελεσματική 
διαπολιτισμική επικοινωνία και επιθυμούν την ποιοτική αναβάθμιση του σχολείου. 
Αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται από τους ερευνητές Σπυροπούλου κ.ά., (2007) και 
Δεμερτζή (2009).   

 Από την άλλη πλευρά μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα έχουμε αρκετούς 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν εμπλέκονται σε αυτές τις συνεργατικές δράσεις και η ανάλυση 
των απαντήσεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε αυτά τα έργα έχει τη σημασία της 
αναφορικά με τα θέματα της βιωσιμότητας και της μεταφερσιμότητας των καινοτόμων 
δράσεων. 

 Φαίνεται πως το έλλειμμα τεχνολογικών γνώσεων σε συνδυασμό με το έλλειμμα στις 
γλωσσικές και κοινωνιογλωσσικές δεξιότητες λόγου, ενισχύουν το φόβο της αποτυχίας και 
αυτή η ομάδα των εκπαιδευτικών δεν επιδεικνύει καμία διάθεση συνεργασίας. Ορισμένοι 
εκπαιδευτικοί εμμένουν συνειδητά στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και 
αντιμετωπίζουν τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς με καχυποψία και αρνητισμό. Ακόμη, δεν 
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πιστεύουν στην παιδαγωγική αξία αυτών των προγραμμάτων και δε δείχνουν ενδιαφέρον στη 
δια βίου μάθηση. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των Vuorikari et al. (2011) και 
Jimoyiannis & Gravani (2011).  

 Ωστόσο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η εμπλοκή των περισσοτέρων 
εκπαιδευτικών αποτελεί συνάρτηση της κουλτούρας δημιουργικής συνεργασίας που έχει 
δομηθεί στο σχολείο και ακόμη της πολιτικής και της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει το 
σχολείο για τα καινοτόμα συνεργατικά έργα. Οι  περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 
δεν έχει δομηθεί στο ελληνικό σχολείο κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίας μάθησης και 
αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην επεκτασιμότητα αυτών των προγραμμάτων. Η ανάλυση 
ανέδειξε πως αρκετά βραβευμένα έργα ήταν αποτέλεσμα ατομικών προσπαθειών και 
πρωτοβουλιών.  Αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα των  Σουβατζόγλου (2014) 
και Κυριακώδη & Τζιμογιάννης (2015).  

Φαίνεται πως οι συνεργατικές δικτυώσεις σε ένα κοινό έργο αποτελούν για ένα 
σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μόνο ατομικό επίτευγμα και δεν 
επιτρέπουν τη δόμηση κουλτούρας κοινής δημιουργίας και προσφοράς για το κοινό καλό. 
Αυτό έχει ως συνέπεια τη δυσκολία δημιουργίας των απαραίτητων ευνοϊκών παραγόντων και 
συνθηκών, ώστε τα καινοτόμα συνεργατικά ευρωπαϊκά έργα να εξελιχθούν ποιοτικά και να 
επιστρέψουν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που έχουν αναδειχθεί. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους το Σχολικό 
Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και γενικότερα 
δήλωσαν την ύπαρξη και καλή λειτουργία υποδομών υπολογιστικών και δικτυακών 
τεχνολογιών και θεωρούν πως αυτός είναι σημαντικός παράγοντας στις ποιοτικές 
συνεργατικές δικτυώσεις. Αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται από τους ερευνητές Zhao et al. 
(2002) και Gouseti (2013).  

ΌΌμως ο ρόλος του διευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας, που δημιουργεί όραμα για 
ποιοτικό σχολείο και είναι υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός στους καινοτόμους 
εκπαιδευτικούς, φαίνεται πως είναι καταλυτικός, αναφορικά με την επεκτασιμότητα των 
καινοτόμων συνεργατικών προγραμμάτων. Ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός, επίσης, 
στη συμβολή της οικοδόμησης κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του συλλόγου 
διδασκόντων και γενικότερα στην ένταξη των καινοτόμων δράσεων στην πολιτική του 
σχολείου (Kirkland & Sutch, 2009). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με ευρήματα άλλων ερευνών, οι οποίες 
αναδεικνύουν τους σημαντικούς παράγοντες της σχολικής κουλτούρας, της εκπαιδευτικής 
ηγεσίας και της δημιουργικής συνεργατικότητας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, αναφορικά με τη βιωσιμότητα και τη μεταφερσιμότητα αυτών των καινοτόμων 
εκπαιδευτικών πρακτικών (Kirkland & Sutch, 2009 και  Bocconi et al., 2012a). 

Επιπρόσθετα, εκφράζεται η άποψη πως τα χαρακτηριστικά των συνεργαστικών 
δράσεων, όπως εφαρμόζονται στην πράξη ενισχύουν τις δημοκρατικές δομές του σχολείου 
και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μαθητών με χαρακτηριστικά ενεργού πολίτη που μαθαίνει 
να συνεργάζεται και υιοθετεί στην πράξη δημοκρατικές αξίες. Απόψεις που ενισχύονται από 
τα ευρήματα της Χατζηπαναγιώτου (2006). 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σημαντικό το ρόλο του καθοδηγητή των 
προγραμμάτων στο σχολείο, ο οποίος ως μέντορας με τις γνώσεις και την εμπειρία θα ενισχύει  
τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν συνεργατικά έργα eTwinning. Ακόμη, 
προτείνουν την ηλεκτρονική δικτύωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και την 
παρουσίαση των καινοτόμων προγραμμάτων στη θεματική εβδομάδα. 

Ωστόσο, κάθε σχολείο έχει μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνεπώς είναι 
βασικό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εκπαιδευτικών με γνώση και ενθουσιασμό για τα 
καινοτόμα προγράμματα, οι οποίοι θα αναπτύσσουν καθημερινά τη δημιουργική 
αλληλεπίδραση και την αμοιβαία μάθηση. 

 Αναμφίβολα, η ανάδειξη των καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσω των 
δράσεων eTwinning είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη βιωσιμότητα και τη 
μεταφερσιμότητα των συνεργατικών προγραμμάτων στα σχολεία, με στόχο την ενίσχυση της 
ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης και προς όφελος, τελικά, όλων των μαθητών. 

Ενδεικτικά παραθέτονται απόψεις από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στα 
βραβευθέντα έργα eTwinning.  

Σ1: «....πιστεύω στις ουσιαστικές ομάδες εργασιών και τη δικτύωση των σχολείων.»  
Σ9: «...ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα ενισχύεται μέσα από αυτά τα καινοτόμα 

προγράμματα και έτσι ενισχύεται το κίνητρο της μάθησης των μαθητών και κυρίως η 
δημιουργική, κριτική τους σκέψη.» 

Σ6: «Η Ευρώπη μέσω eTwinning ήρθε στην τάξη μας, άνοιξαν οι πόρτες και εμείς βγήκαμε 
από αυτή τη στενότητα της τάξης» 

Σ2: «… Νιώθεις ιδιαίτερα ικανοποιημένος σε αυτές τις μέρες της οικονομικής κρίσης… 
σηκώνεις τη σημαία της χώρας σου στην Ευρώπη και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.» 
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Σ5: «Εμείς στο σχολείο έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών που 
ενδιαφέρονται για τις καινοτόμες δράσεις και μέσω σεμιναρίων κάνουμε διαμοίραση αυτής 
της γνώσης και της εμπειρίας»  

Σ3:«… είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι οποίοι πιστεύουν στα θετικά 
αποτελέσματα αυτών των ευρωπαϊκών συνεργατικών δράσεων και θέλουν να τα 
συνεχίζουν.» 
     Σ4. «...Επιθυμούσα, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεργαστούν οι συνάδελφοι. 
Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζω και φέτος.» 
     Σ7. «… ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο για την επιτυχία αυτών των 
προγραμμάτων.»  

Σ8.  «… ακόμα και η Περιφερειακή Διεύθυνση να θελήσει να το επιβάλλει με κάποιον 
τρόπο, εάν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη θέληση, την όρεξη να το υλοποιήσει, δεν 
πρόκειται να έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.»  
     Σ9. «Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, είναι ότι φοβόμαστε την κριτική του άλλου, 
διότι είναι κάποιος έξω από το εκπαιδευτικό μας σύστημα και δεν θέλουμε τη γνώμη του γι’ 
αυτό που έχουμε κάνει. Η έννοια του κριτικού φίλου,  είναι τελείως άγνωστη για την 
Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.» 
    Σ10. «… αντιμετώπισα εχθρότητα, η οποία εκφράζονταν ανοιχτά στις συνεδριάσεις του 
συλλόγου διδασκόντων από συναδέλφους, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δημιουργώ προβλήματα 
στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, ότι φέρνω τα παιδιά στο σχολείο το σαββατοκύριακο 
και έτσι τα παιδιά δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν. 
    Σ1:«Η βιωσιμότητα και η διάχυση θέλουν τη σύσταση ομάδων. Είναι σημαντικό να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας…» 

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία επιχείρησε να φωτίσει πτυχές των βραβευμένων 
καινοτόμων συνεργατικών έργων eTwinning μέσα από την ερμηνεία των λεχθέντων των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε βραβευμένα έργα στην Περιφέρεια της Ηπείρου.  

Επιπρόσθετα, επιχείρησε να αναδείξει τη σημασία της ενίσχυσης της «από κάτω προς τα 
πάνω» (bottom-up) διαδικασίας που συντελεί στην ποιοτική αλλαγή του δημόσιου σχολείου 
που υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα. Επίσης, αναδεικνύει το βαθμό δυσκολίας της 
επεκτασιμότητας των εκπαιδευτικών καινοτομιών στα σχολεία, καθώς διαφαίνεται ο 
σημαντικός ρόλος των ευρωπαϊκών συνεργατικών δράσεων eTwinning στην υποστήριξη 
σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων. 

Οι περιορισμοί της έρευνας σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και το δείγμα 
των εκπαιδευτικών που δε μας επιτρέπουν γενίκευση των συμπερασμάτων. Ωστόσο, η έρευνα 
ανέδειξε πτυχές και παραμέτρους του εκπαιδευτικού φαινομένου, οι οποίες είναι σημαντικές 
και αξίζουν να διερευνηθούν σε βάθος. 

 Τα ευρήματα αυτά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα ως μελέτη 
περίπτωσης του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής, με δεδομένο ότι στο σχολείο αυτό 
η καινοτομία παρουσιάζει χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και μεταφερσιμότητας, καθώς και 
του 2ου Διαπολιτισμικού Σχολείου Ιωαννίνων, που διαφαίνονται ικανοποιητικές συνθήκες 
επεκτασιμότητας των συνεργατικών ευρωπαϊκών δράσεων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε μια μελλοντική έρευνα σχετικά με τις απόψεις των 
συμμετεχόντων μαθητών στα έργα αυτά, καθώς και η συγκριτική ανάλυση σε σχέση με τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών. 

 Επιπρόσθετα, η μελέτη των αντιλήψεων και των απόψεων των διευθυντών των σχολικών 
μονάδων, που υλοποιούν πετυχημένα προγράμματα eΤwinning, μπορεί να φωτίσει πτυχές που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τη μεταφερσιμότητα των δράσεων στο κύριο πρόγραμμα 
σπουδών του σχολείου. Ακόμη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των απόψεων των 
εκπαιδευτικών που δε συμμετείχαν στα καινοτόμα προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν στο 
σχολείο τους.  

Τέλος, το θεωρητικό πλαίσιο και το σχήμα ανάλυσης της παρούσας εργασίας θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί για το σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών σε εθνικό επίπεδο, για τη 
μελέτη των απόψεων εκπαιδευτικών, συμμετεχόντων μαθητών και στελεχών της διοίκησης με 
στόχο τη γενίκευση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος 
στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 

Είναι φανερό πως οι σχολικές συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνουν ένα 
γόνιμο περιβάλλον στο πεδίο της εκπαίδευσης και έχουν σημαντική συμβολή στη 
σφυρηλάτηση μιας ανοικτής, δημοκρατικής, χειραφετημένης και διαπολιτισμικής κοινωνίας 
ενεργών πολιτών του κόσμου. 

 Σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και αβεβαιότητα, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η άσκηση δεξιοτήτων ζωής των μαθητών μέσω της δυναμικής των σχολικών 
συνεργατικών δικτυώσεων φαίνεται πως ενισχύει τη συνοχή της ομάδας στη βάση της 
συνεργασίας, της αμφίδρομης επικοινωνίας, της όσμωσης ανθρωπιστικών αξιακών κωδίκων 
και του σεβασμού της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 
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Η συμβολή των ευρωπαϊκών συνεργατικών δράσεων στη συγκρότηση πολιτών σε 
πολιτική κοινότητα που ενστερνίζονται δημοκρατικές αξίες ενισχύει την ευρωπαϊκή 
ενοποιητική διαδικασία, η οποία λειτουργεί καλύτερα στη βάση του ανταγωνισμού που 
δραστηριοποιεί, της συνεργασίας που ενισχύει και της αλληλεγγύης που ενώνει. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Bocconi, S., Kampylis, P. & Punie, Y. (2012a). Creative Classrooms: a systemic 
approach for mainstreaming ICT-enabled innovation for learning in Europe. In 
Information Technology and Open Source: Applications for Education, Innovation, and Sustainability 
(pp. 104-120). Springer Berlin Heidelberg. 

Cassells, D., Gilleran, A., Morvan, C., Scimeca, S. (2016) Developing active citizenship through 
eTwinning. as reperted by eTwinners. Central Support Service of eTwinning-European Schoolnet, 
Brussels. 

Coburn, C. E. (2003). Rethinking scale: Moving beyond numbers to deep and lasting change. 
Educational Researcher, 32(6), 3-12. 

Crawley, C., Gerhard, P., Gilleran, A. & Joyce, A. (2010): eTwinning 2.0 Building the community 
for schools in Europe. European Schoolnet. 

Ellison, S. (2009). Hard-wired for innovation? Comparing two policy paths toward innovative 
schooling. International Education, 39 (1), 30-48. 

European Commission (2010). Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive 
growth. Brussels.  

Fullan, M. (2010). All Systems Go: the change imperative for whole system reform .Thousand 
Oaks, CA, Corwin. 

Fullan, M. (2013c). The new pedagogy: Students and teachers as learning partners. Learning 
Landscapes, 6 (2), 23-29. 

Gouseti, A. (2013). “Old Wine in Even Newer Bottles”: the uneasy relationship between web 2.0 
technologies and European school collaboration. European Journal of Education, 48 (4), 570-585. 

Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative 
and qualitative research (4th ed.), Boston, MA: Pearson Education, Inc. 

 Harris, A. (2009). Big change question: does politics help or hinder education change? Journal of 
Educational Change, 10 (1), 63-67 

Hargreaves, D. (2003). Education epidemic: Transforming secondary schools through innovation 
networks. London: Demos. Hargreaves, D. (1984) Improving Secondary Schools, ILEA, london. 

Hargreaves, A. & Shirley, D. (2009). The fourth way: The inspiring future for educational 
change. Thousand Oaks, California: Corwin.  

Jimoyiannis A., Stansfield M., Connolly T., Cartelli A., Magalhães H., Toland J., Meiszner A. & 
Maillet K. (2007). PBP-VC Evaluation Strategy. Technical Report, Project “Promoting Best Practice 
in Virtual Campuses”, eLearning Programme, EACEA, EU. 

Jimoyiannis, A. & Gravani, M. (2011). Exploring Adult Digital Literacy Using Learners' and 
Educators' Perceptions and Experiences: The Case of the Second Chance Schools in Greece. 
Educational Technology & Society, 14 (1), 217-227. 

Kampylis, P., Bocconi, S., & Punie, Y. (2012). Fostering innovative pedagogical practices 
through online networks: the case of eTwinning. Proceedings of the SQM / INSPIRE 2012 

Kampylis, P., Law, N., Punie, Y., Bocconi, S., Brecko, B., Han, S., …& Miyake, N. (2013). ICT-
enabled innovation for learning in Europe and Asia. Exploring conditions for sustainability, 
scalability and impact at system level. JRC Scientific and Policy Reports. Joint Reseaech Center. 

Kampylis, P. & Berki, E. (2014). Nurturing Creative Thinking. Educational Practices Series-25. 
UNESCO International Bureau of Education. 

Kearney, C. (2016). Monitoring eTwinning Practice: A pilot activity guiding teachers’ 
competence development. Central Support Service of eTwinning-European Schoolnet, Brussels. 

Kearney, C. & Gras-Velazquez, A. (2015). eTwinning Ten Years On: Impact on teachers’ 
practice, skills and professional development opportunities,as reperted by eTwinners. Central Support 
Service of eTwinning-European Schoolnet, Brussels. 

Kirkland, K. & Sutch D. (2009). Overcoming the barriers to educational innovation: A literature 
review. Bristol: Futurelab 

Mason, J. (2009). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας (8η εκδ.) (μτφρ. Ε. Δημητριάδου, 
επιμ. Ν. Κυριαζή) Αθήνα: Πεδίο 

Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP model for evaluation checklist (2nd edition). Retrieved 30 
November 2016, from 
https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/cippchecklist_mar07.pdf 
Paperpresented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN), 
March 10th 2003. Portland, Oregon. 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

196 
 

Velea, S. (2011). ICT in education: responsible use or a fashionable practice. The ipact of 
eTwinning action on the education process. In ICVL. Proceedings of the 6th International Conference 
on Virtual Learning. Bucharest: University of Bucharest Publishing House. 

Vuorikari R., Gilleran A. & Scimeca S. (2011). Growing beyond Innovators – ICT-Based School 
Collaboration in eTwinning. European Schoolnet. 

Zhao, Y., Pugh, K., Sheldon, S. and Byers J. (2002). Conditions for classroom technology 
innovations. Teachers College Record, 104: 482–515. 

Δεμερτζή, Κ. (2009). Η δυναμική των προαιρετικών προγραμμάτων και οι χαμένες 
ευκαιρίες. Στο: Γ. Μπαγάκης και Κ.Δεμερτζή (επιμ.) ΈΈνα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων 
αναλυτικών προγραμμάτων. Τι άλλαξε;Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη 

Εμβαλωτής, Α. & Ζευγίτης Θ. (2015). Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας και η 
Συμβολή τους στη διαμόρφωση «Ευρωπαϊκής Ταυτότητας» στους Συμμετέχοντες 
Εκπαιδευτικούς: Η περίπτωση των Σχολικών Συμπράξεων του Προγράμματος Comenius. 
Περιοδικό «Επιστήμες της Αγωγής», Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1, 36-66 

Κυριακώδη, Δ. & Τζιμογιάννης Α. (2015). Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη των βραβευμένων έργων της δράσης «Θεσμός Αριστείας 
και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών». Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8 
(3), 123-151. 

Σπυροπούλου, Δ., Βαβουράκη, Α., Κούτρα, X., Αουκά, Ε. & Μπούρας Σ. (2007) 
Καινοτόμα προγράμματα στην εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων, 13, 69-83. 

Σουβατζόγλου Β. (2014). Το eTwinning ως Κοινότητα Πρακτικής και η συμβολή του στην 
επαγγελαμτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Διπλωματική Εργασία, Πρόγραμμα Σπουδών: 
Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ε.Α.Π.: Πάτρα.  

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2006). Δίκτυα έρευνας και συνεργασίας: Ο ρόλος τους στην 
ευρωπαϊκή και ελληνική εκπαιδευτική πολιτική. Πρακτικά ημερίδας θεματικού δικτύου 
έρευνας. Ζητήματα διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων. Πραγματικότητα, έρευνα, 
εφαρμογές. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 
  



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

197 
 

Η πρόκληση του «Αφηγούμαι και παρουσιάΖΩ! - Μια φορά κι 
ένα…σχολειό... ήταν το παιδαγωγικό στοίχημα της βελτίωσης 

δεξιοτήτων του δίδυμου καθηγητής-μαθητής! 
 

Δαγγλή Μαρία1 
 

1 Φιλόλογος, Γυμνάσιο Μυγδονίας 
maria.daggli@gmail.com  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το ομότιτλο με την παρούσα εισήγηση Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS 
KA1 έχει 19μηνη διάρκεια (1/7/2018-31/01/2019) και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς του 
Γυμνασίου Μυγδονίας (νομού Θεσσαλονίκης). Με μια προσεκτικά δομημένη στοχοθεσία που 
θα εμποτίσει δημιουργικά δύο σχολικές χρονιές, οι ανάγκες του σχολείου μας για θεραπεία 
της σχολικής διαρροής και της αποτυχίας του μαθησιακά αδύναμου μαθητή θα υπηρετηθούν. 
Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών, προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills), τεχνικών 
παρουσίασης (presentation skills) και της τέχνης της αφήγησης (storytelling), υπό το πρίσμα 
μιας διδασκαλίας βασισμένης στη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και την αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε.  

Στα πλαίσια των τριών δομημένων κύκλων μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι 
εκπαιδευτικοί μας, δίνεται έμφαση ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Εστιάζουμε στα 
πολλαπλά οφέλη μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας: συνδιαμόρφωση διασχολικών 
προγραμμάτων Erasmus+, δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών 
από διάφορες χώρες της Ευρώπης, παραγωγή κοινών έργων, εμπλοκή σε συνεργασία 
eTwinning. Αναζητούνται λύσεις στα κοινά προβλήματα των σχολικών μας μονάδων, με τη 
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων στο θέμα αντιμετώπισης των προβλημάτων ενσωμάτωσης των 
αδύναμων μαθητών και επιδιώκονται τρόποι δημιουργίας ενός επαρκώς ελκυστικού και 
παραγωγικού σχολικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος.  

Τα καινούρια έργα της σχολικής μας μονάδας (το φετινό έργο eTwinning, «Mythology in 
my town») θα μπορούν να υλοποιηθούν και ακολούθως να παρουσιαστούν και να διαχυθούν 
ευρέως πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη επιτυχία, ενσωματώνοντας μάλιστα στις 
μαθητικές ομάδες μαθησιακά αδύναμους μαθητές, τους «αποτυχημένους» του παλιού 
σχολείου! 

ΌΌλα αυτά θα προσδώσουν μια διεθνή διάσταση ενσωμάτωσης στον σχολικό μας 
οργανισμό. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Erasmus KA1, δημιουργικότητα, storytelling, soft skills, eTwinning. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες μας, στο απαιτητικά εξελισσόμενο 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, διαπιστώνουμε ότι ο οργανισμός μας έχει ανάγκες συνεχούς 
ανάπτυξης σε επίπεδο ποιότητας και διεθνοποίησης. Επείγουν οι συνολικές και 
συντονισμένες απαντήσεις από το χώρο του σχολείου που έχουν ως στόχο την προώθηση 
κοινών αξιών (ίσες ευκαιρίες, απαγόρευση των διακρίσεων, στήριξη της κοινωνικής ένταξης, 
της διαπολιτισμικής κατανόησης και της αίσθησης του ανήκειν). Αν μάλιστα συνυπολογίσει 
κανείς ότι στο σχολικό μας δυναμικό υπάρχουν αρκετά παιδιά με εκτεταμένες, και 
διεγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, σε ποσοστό της τάξεως του 10- 15%  σε κάθε τμήμα 20-
23 μαθητών, καθώς και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου (σε ποσοστό 5%), τότε γίνεται σαφές ότι τα παραπάνω πρέπει άμεσα να 
αντιμετωπιστούν. Με τη σκέψη ότι το σχολείο μας κινείται, μετά την επιτυχή πραγμάτωση του 
Erasmus KA1 (2016-17), στην κατεύθυνση της εφαρμογής στην πράξη των χαρακτηριστικών 
της συμπεριληπτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικής στρατηγικής ενσωμάτωσης, 
θεωρούμε ότι η υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου θα εμπεδώσει και θα προσαυξήσει τα ήδη 
κατακτημένα.  

Ο στόχος της μείωσης της σχολικής διαρροής και της ενθάρρυνσης του μαθησιακά 
αδύναμου μαθητή μας να εμπλακεί ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα  
προαιρετικής συμμετοχής ποικίλα σχολικά προγράμματα υπηρετούνται γόνιμα, αφού το 
Σχέδιό μας αφορά στην ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων παρουσίασης, εκφοράς λόγου, 
επικοινωνιακών ικανοτήτων, κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, διαχείρισης κρίσεων και 
αδιεξόδων. Η συμμετοχή του μαθητή σε δρώμενα και δράσεις αλλά και η καθημερινά 
βελτιούμενη επαφή του με όλα τα σχολικά αντικείμενα (υποβοηθούμενη με τεχνικές 
storytelling) θα αποτελέσει ένα προσωπικό αποθετήριο «κατορθωμάτων», που θα του δώσουν 
τη δυναμική να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στο χώρο εύρεσης εργασίας και στον 
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κοινωνικό ιστό, μετά τα σχολικά του χρόνια (Robinson, 2001). Επιπρόσθετα, η συστηματική 
εφαρμογή τεχνικών βελτίωσης των παραπάνω δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη στο σχολείο 
μας που χαρακτηρίζεται από την πλούσια δραστηριοποίησή του στο χώρο των σχολικών 
προγραμμάτων. Παράλληλα, είναι αίτημα των καιρών η ενίσχυση επαγγελματικών 
προσόντων των καθηγητών μας, τόσο αυτών που θα επιμορφωθούν με τις δραστηριότητες, 
όσο και των συναδέλφων που θα προσλάβουν το επιμορφωτικό υλικό μέσω  των καθηγητών-
πολλαπλασιαστών (Klaus, 2010). 

Το Σχέδιο μας στοχεύει στην ανάληψη δράσης με αμφίδρομη εστίαση: α) αναβάθμιση της 
ποιότητας διδασκαλίας, β) ενισχυτική υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των 
καθηγητών. Επιδιώκεται μια σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης, για να 
αντιμετωπίσουμε την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, τον κοινωνικό και επαγγελματικό 
αποκλεισμό και την απόρριψη του μαθητή - «αδύναμου κρίκου» (Sternberg, 1999). Με το 
Σχέδιο ακόμη επιδιώκουμε τη βελτίωση τεχνικών σχολικής διαμεσολάβησης. Πιο 
συγκεκριμένα: ο επιμορφωμένος στις τεχνικές storytelling, βελτίωσης δεξιοτήτων παρουσίασης 
και προσωπικών εγκάρσιων και οριζόντιων δεξιοτήτων (όπως δημιουργικότητα, ικανότητα 
καινοτομίας, ανάληψης πρωτοβουλίας κ.α.) καθηγητής θα αναμορφώσει τον τρόπο 
διδασκαλίας του, αναβαθμίζοντας την ποιότητά της με στοχευμένες διαδραστικές θεματικές 
και κάνοντας το μαθητή συνδημιουργό (Τσιλιμένη, 2007). Μεταλαμπαδεύει τη γνώση των 
καινούριων τεχνικών στο μαθητή: προτείνει τρόπους αποτελεσματικής αφήγησης, 
παρουσίασης των σκέψεων και των έργων του (storytelling, presentation skills) καθώς και 
ανάπτυξης προσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (soft skills). 

Ανακεφαλαιωτικά, οι στόχοι μας αφορούν: 1)τον εμποτισμό των σχεδίων μαθήματος 
όλων των αντικειμένων με την ανάλογη στοχοθεσία αφήγησης και παρουσιάσεων (Pugliese, 
2010), 2)την ενεργή εμπλοκή του αδύναμου μαθητή και τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και 
των κοινωνικών του δεξιοτήτων, 3)την οργάνωση συναφών εκπαιδευτικών δράσεων, 4)τη 
συστηματική προετοιμασία των μαθητών μας για συμμετοχή σε Αγώνες Ρητορικής, μαθητικά 
συνέδρια MUN, HMUN, ACSTAC και σχολικές παρουσιάσεις. 

Οι άρρηκτα αλληλένδετοι τρεις πυλώνες του Σχεδίου μας (1ος δημιουργική διδασκαλία με 
ανάπτυξη presentation skills, 2ος soft skills και 3ος storytelling), συμπληρωματικοί ο ένας του 
άλλου αισιοδοξούμε ότι θα υπηρετήσουν τις παραπάνω στοχεύσεις. 

Πέρα από την εξοικείωση με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, το Σχέδιό μας έχει ως 
στόχο την προσδοκώμενη ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς : 1) ενισχύει την ουσιαστική γνωριμία 
με την εκπαίδευση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2) ενθαρρύνει την επικοινωνία του 
σχολείου μας με σχολεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά: 
ενημέρωση, σύγκριση, ανάδειξη του θετικού, γόνιμη επαφή με το διαφορετικό, τροποποίηση 
συμπεριφορών (αν κριθεί ωφέλιμο) και εξάλειψη των προκαταλήψεων ή ξενοφοβικών, 
ενδεχομένως, συνδρόμων, 3) προβάλλει το έργο και τις δράσεις του σχολείου μας, δίνοντας 
έτσι μια νέα δυναμική για συνέχιση του παραγωγικού έργου, 4) λειτουργεί ως προεργασία για 
εξεύρεση εταίρων και συμμετοχή του σχολείου μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 5) επιδρά 
γόνιμα και θετικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών μας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το Σχέδιο με τίτλο: «Η πρόκληση του «Αφηγούμαι και παρουσιάΖΩ!» και επίτιτλο:  «Μια 

φορά κι ένα…σχολειό... ήταν το παιδαγωγικό στοίχημα της βελτίωσης δεξιοτήτων του 
δίδυμου καθηγητής-μαθητής!» και 19μηνη διάρκεια (1/6/2018-31/12/2019) υλοποιείται από 
τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Μυγδονίας (νομού Θεσσαλονίκης). Συμμετέχει εν 
δυνάμει όλος ο Σύλλογος καθηγητών εισπράττοντας τα οφέλη του με την προσωπική 
συμμετοχή των τριών πολλαπλασιαστών της δράσης. Επιδιώκεται μια ενταξιακού και 
καινοτόμου χαρακτήρα σφαιρική προσέγγιση της εκπαίδευσης, για να αντιμετωπίσουμε την 
πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, τον κοινωνικό, τον επαγγελματικό αποκλεισμό και την 
απόρριψη του μαθητή - «αδύναμου κρίκου» (Pugliese, 2010).        

Το Σχέδιό μας προσβλέπει στην εξοικείωση με παιδαγωγικά εργαλεία, μεθοδολογικές 
προτάσεις και μεταγνωστικές στρατηγικές για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα, με υιοθέτηση συνεργατικών στρατηγικών μεταξύ διδασκόντων 
διαφορετικών αντικειμένων (κάτι που αποδεικνύει η ίδια η σύνθεση της παιδαγωγικής μας 
ομάδας). 

Οι άρρηκτα αλληλένδετοι τρεις πυλώνες του Σχεδίου (1ος storytelling, 2ος δημιουργική 
διδασκαλία με ανάπτυξη presentation skills και 3ος soft skills), συμπληρωματικοί ο ένας του 
άλλου, αντιστοιχούν στις τρεις προεπιλεγμένες σεμιναριακές δραστηριότητες.  

Η πρώτη, στην Αγγλία στόχευσε στη βελτίωση των δεξιοτήτων της μετέχουσας 
καθηγήτριας σε επίπεδο δημιουργικής μεθοδολογίας (Pugliese, 2010) εμπλουτισμένης με 
καλλιέργεια τεχνικών παρουσίασης (presentation skills). Την εξοικείωσε σε τεχνικές 
δημιουργίας πετυχημένων παρουσιάσεων και αποτελεσματικής εκφοράς δημόσιου λόγου και 
βελτίωσε τις επικοινωνιακές της δεξιότητες. Τέτοιες τεχνικές είναι η εκφορά λόγου με 
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αυτοπεποίθηση, η δημιουργία ιστοριών/αφηγήσεων, η ψηφιακή αφήγηση, η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων ομιλίας, ακρόασης και κατανόησης, γραφής και ανάγνωσης, οι αναγνωστικές και 
προαναγνωστικές στρατηγικές, η ενσωμάτωση τεχνολογίας, ψηφιακής μάθησης, η 
ομαδοσυνεργατικότητα (Goodale & Malcolm, 2001; Comfort et al., 1995). Σε συνάφεια της 
πρώτης, η δεύτερη δραστηριότητα στην Ιταλία βοήθησε τους μετέχοντες καθηγητές με 
βιωματικό τρόπο να βελτιώσουν τις προσωπικές δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, 
διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης θέσης, ομαδοσυνεργατικότητας, διαπροσωπικών και 
συναδελφικών σχέσεων, διαχείρισης της αλλαγής, ακόμη και διαχείρισης επαγγελματικού 
άγχους, πίεσης του χρόνου και τρόπων διαπραγμάτευσης, κίνησης σε πολυπολιτισμικά 
περιβάλλοντα και ανάπτυξης ικανότητας προσαρμογής στο διαφορετικό, το καινούριο (Klaus, 
2010). Ακόμη, η κινητικότητα αυτή εστίασε ιδιαίτερα στις τεχνικές αποτελεσμτικής εκφοράς 
δημόσιου λόγου (public speaking). Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα στη Σκωτία (Αύγουστος 
2019), θα εξοικειώσει τους συμμετέχοντες στις τεχνικές του storytelling ή αλλιώς τέχνη της 
διήγησης ιστοριών με στόχο τη μεταβίβαση μηνυμάτων.  

Με τεχνικές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, συνεδρίες των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών και ορισμό ομάδας παρατήρησης αλλαγών στη συμπεριφορά και απόδοση των 
μαθητών-στόχων, θα μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αναμενόμενα μακροπρόθεσμα οφέλη 
ενός Σχεδίου που εστιάζει στη δημιουργικότητα, τη γνωστική, όσο και την 
κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του αδύναμου μαθητή, που θα ενθαρρυνθεί να 
πειραματιστεί σε πεδία όπου οι επιδόσεις του μπορεί να αποδειχθούν εντυπωσιακές! Τα 
προϊόντα, οι εκδηλώσεις και οι τρόποι διάχυσης του έργου μας (δημοσιεύσεις, ημερίδα, 
eTwinning κ.α.) θα συμβάλουν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Οι τρεις αυτές δραστηριότητες 
συνδυασμένες εκτιμούμε  ότι θα ωφελήσουν ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό, σε 
επίπεδο ευρωπαϊκής διάστασης και εξοικείωσης με το καινούριο.  

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΜΑΣ 

  Για την επιτυχή πραγματοποίηση του Σχεδίου μας οργανώνουμε δραστηριότητες που 
αφορούν «το Πριν», «το Κατά τη διάρκεια» και «το Μετά» τις εκπαιδευτικές δράσεις στους 
οργανισμούς υποδοχής στο εξωτερικό. 

   Πριν τις δράσεις, πραγματοποιούνται συνεδρίες των μετακινούμενων εκπαιδευτικών 
για τη λεπτομερή οργάνωση και τον ακριβή καθορισμό στόχων. Η παιδαγωγική ομάδα είναι 
σε συνεχή επικοινωνία με το Σύλλογο των Καθηγητών. Γίνονται οι εγγραφές στους 
οργανισμούς υποδοχής και ζητείται το απαραίτητο υλικό προεργασίας.  

Οι σχεδιαζόμενες επιμορφωτικές δράσεις είναι τρεις δομημένοι κύκλοι σεμιναρίων, εκ 
των οποίων οι δύο πρώτοι ολοκληρώθηκαν (Αύγουστος και Οκτώβριος 2018), ενώ ο τρίτος 
θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2019: 1η επιμορφωτική δραστηριότητα στο 
Ην.Βασίλειο (Κέμπριτζ), 2η επιμορφωτική δραστηριότητα στην Ιταλία (Μπολόνια), 3η 
επιμορφωτική δραστηριότητα στο  Ην.Βασίλειο (Εδιμβούργο). 

1η δραστηριότητα: Περιεχόμενο της ήταν μια πλούσια σειρά μαθημάτων δημιουργικής 
μεθοδολογίας και βελτίωσης δεξιοτήτων σε επίπεδο τεχνικών παρουσίασης (presentation 
skills). Η εξοικείωση σε τεχνικές δημιουργίας πετυχημένων παρουσιάσεων και 
αποτελεσματικής εκφοράς δημόσιου λόγου και η βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
ενσωματώνονται σ΄έναν κύκλο μαθημάτων, διαλέξεων, εργαστηρίων και πολιτιστικού 
προγράμματος (Peel & Malcolm, 2002) Η παρακολούθηση διαλέξεων από επισκέπτες ομιλητές 
υπήρξε μια εκ του πρακτέου εφαρμογή των δεξιοτήτων παρουσίασης που έφερε τη 
δημιουργική ζύμωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καινοτόμων και εναλλακτικών 
τρόπων διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα εμπέδωσε την καινούρια γνώση. 

2η δραστηριότητα: Στόχος και περιεχόμενο ήταν η βελτίωση προσωπικών δεξιότητων 
(soft skills) αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης θέσης, 
ομαδοσυνεργατικότητας, διαπροσωπικών και συναδελφικών σχέσεων, διαχείρισης της 
αλλαγής, ακόμη και διαχείρισης επαγγελματικού άγχους, πίεσης του χρόνου και τρόπων 
διαπραγμάτευσης, κίνησης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ανάπτυξης ικανότητας 
προσαρμογής στο διαφορετικό, το καινούριο (Schulz, 2008). 

3η δραστηριότητα: Η στοχοθεσία και το περιεχόμενο της δραστηριότητας είναι η  έμφαση 
στις τεχνικές αφήγησης/storytelling- μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική 
κι ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει θεαματικά 
την ικανότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών, μάλιστα των 
αδύναμων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης 
πληροφοριών (Μελιάδου κ.α., 2011). Θα δοθεί με βιωματικό τρόπο ένα corpus εργαλείων, και 
στρατηγικών ανάπτυξης των τεχνικών κλασικής και ψηφιακής αφήγησης (Σεραφείμ & 
Φεσάκης, 2010), με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού, όσο και αυθεντικού μαθησιακού 
περιβάλλοντος (Τσιλιμένη, 2007). Ακόμη, θα συντεθεί αρχείο σχεδίων/σεναρίων μαθήματος 
με χρήση της τεχνικής. 
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Και οι τρεις οργανισμοί υποδοχής έχουν διαμορφωμένο ένα πλούσιο και ενδιαφέρον 
πρόγραμμα, τόσο σεμιναριακών κύκλων, όσο και πολιτιστικών δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί 
μας πήραν και θα πάρουν μέρος και στις προαιρετικές εξορμήσεις που προτείνονται, για να 
αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Κατά τη 
διάρκεια των δραστηριοτήτων, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τους συναδέλφους 
στην Ελλάδα μέσω skype, με χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλων των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να εξασφαλιστούν τα μέγιστα οφέλη για όλη τη σχολική μας 
κοινότητα με τη συνεχή ενημέρωση για την πορεία της δράσης. Οπτικοακουστικό υλικό 
δίνεται συνεχώς στην ομάδα διαχείρισης της Ιστοσελίδας του Σχολείου μας, καθώς και της 
Ιστοσελίδας που έχουμε δημιουργήσει για τα προγράμματα Erasmus. ΈΈτσι οι μαθητές μας 
είναι ενήμεροι για το Πρόγραμμα και κατ’επέκταση για την παρουσία του σχολείου τους στην 
Ευρώπη! Αυτή η διάδραση, εξάλλου, ενισχύει την αίσθηση συναδελφισμού και θετικής 
αλληλεπίδρασης και των καθηγητών μεταξύ μας. Με τακτικές συνεδρίες, γίνεται 
συστηματικά διάχυση των προϊόντων στους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, ενώ 
οργανώνονται συνδιδασκαλίες, δειγματικές διδασκαλίες οργανωμένης παρατήρησης, με 
σαφείς γνωστικούς και κοινωνικούς στόχους, αξιοποιώντας τις κατακτημένες γνώσεις. 

   Μετά την ολοκλήρωση και των τριών δράσεων θα συντεθεί από τους μετέχοντες 
συνολικός φάκελος αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και  πεπραγμένων και θα οργανωθούν οι 
τρόποι διάχυσης και ανατροφοδότησης.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας στις δραστηριότητες κατάρτισης που επιλέχθηκαν 
έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. 
Πρόκειται για έναν αληθινό πλούτο εμπειριών: από το να επικοινωνούν όλο το 24ωρο σε μια 
ξένη γλώσσα ως το να παράγουν έργο διδακτικό και να επιμορφώνονται μεταξύ συναδέλφων 
από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και με διαφορετικές από τις δικές τους εμπειρίες. 
Εξάλλου, η συνεργασία, η συμμετοχή σε κοινές δράσεις , η γνωριμία με τόσους ανθρώπους, η 
διάχυση γνώσεων και εμπειριών, η επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες και ο συγχρωτισμός με 
συναδέλφους ή επιμορφωτές που προέρχονται από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης μόνο 
θετικά μπορούν να επιδράσουν στην προσωπικότητα και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες 
(Schulz, 2008). Ως εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή την πολύτιμη εμπειρία αποκομίζουμε πολλά 
και σημαντικά οφέλη:  

• Εξοικείωση με το εργαλείο μάθησης του storytelling. 
• Ανάπτυξη και βελτίωση τεχνικών παρουσίασης, εκφοράς δημόσιου λόγου, 

κοινωνικών, επικοινωνιακών και προσωπικών δεξιοτήτων (Presentation and Soft 
skills) 

• Εξοικείωση με τεχνικές καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων στον μαθητή 
• Καλλιέργεια της ικανότητας να παρουσιάζεις τη δική σου εμπειρία και να 

κερδίζεις ό,τι  ωφέλιμο από την εμπειρία του άλλου (Schulz, 2008) 
• Ικανότητα να δημιουργείς προϋποθέσεις και θετικό κλίμα για μελλοντικές 

συνεργασίες με τη δική μας σχολική μονάδα 
Ο αντίκτυπος που αναμένεται να έχει η πραγματοποίηση του σχεδίου μας  για το σχολείο 
επικεντρώνεται στα εξής:  

• Βελτίωση των soft skills- αποτελεσματικότερη επικοινωνία, συνεργασία και 
διαχείριση κρίσεων (Klaus, 2010) 

• Οφέλη από την καλύτερη απόδοση των εκπαιδευόμενων στη διδακτική πράξη, με 
την αξιοποίηση των όσων αποκόμισαν από τις δραστηριότητες 

• Θετική επίδραση στο πρόγραμμα σπουδών, ενίσχυση διάθεσης για υιοθέτηση 
καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, όπως το storytelling, και διαμόρφωση ανάλογου 
κλίματος και στα σχολεία της Περιφέρειας, έχοντας στο επίκεντρο τον μαθητή και 
ιδιαίτερα τον μαθησιακά αδύναμο μαθητή 

• Ελαχιστοποίηση της σχολικής διαρροής- στόχος: η ενσωμάτωση 
• Διάχυση στο Σύλλογο διδασκόντων- συνειδητοποίηση της ευελιξίας και των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα 
• Μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων να εμπλακεί και πάλι η σχολική μας μονάδα σε 

σχολικές συμπράξεις Erasmus 
• Δημιουργία κλίματος ενθουσιασμού 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 

• Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού (εκπόνηση 
ομαδικών εργασιών/projects, εκπαιδευτικές επισκέψεις, αδελφοποιήσεις κ.α.) 

• Δημιουργία έργων eTwinning 
O αντίκτυπος για τους μαθητές μας συνοπτικά αναμένεται να κινηθεί στους παρακάτω 
άξονες: 

• Οφέλη που προκύπτουν από την επιμόρφωση των καθηγητών  τους στη διδακτική 
πράξη. Εδώ η εφαρμογή της μεθόδου storytelling θα βοηθήσει κυρίως μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές προερχόμενους από δίγλωσσα περιβάλλοντα και 
μαθητές που δεν έχουν αναπτύξει τις γλωσσικές τους δεξιότητες να 
ενσωματωθούν και να παράξουν έργο (Ξεστέρνου, 2013). 

• Με τις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνικών παρουσίασης (presentation skills) στη 
σχολική πράξη θα ενισχυθούν ανώτερες γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες 
με τους ίδιους τους μαθητές να δημιουργούν συνθήκες οικοδόμησης της νέας 
γνώσης, να χαίρονται παρουσιάζοντας αποτελεσματικά την εργασία τους. (Ellis et 
al., 1992) ΈΈτσι θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικοποίηση των 
αδύναμων μαθητών, των … «αδύναμων κρίκων» του συστήματος! 

• Δίαυλοι επικοινωνίας (πάντα μέσα σε δομημένα και ασφαλή πλαίσια και 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα) με μαθητές σχολείων του εξωτερικού, με 
αποτελέσματα τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας γλωσσομάθειας και την 
παρεπόμενη εξάσκηση, τον ενθουσιασμό που προκύπτει από μια τέτοια 
επικοινωνία, τη συνειδητοποίηση των ωφελειών της συνεργασίας, τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό και  την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ETWINNING – ΤΟ ΕΡΓΟ «MYTHOLOGY IN MY 
TOWN» 

Θεωρούμε ότι η πλατφόρμα eTwinning είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όσο και χρηστική, για την 
υλοποίηση του Σχεδίου μας. Αυτό αποδεικνύεται και από την υλοποίηση του προηγούμενου 
Erasmus KA1 έργου μας: κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου προέκυψαν δύο 
συνεργασίες eTwinning, με το δεύτερο έργο μας «GSkype me your story» να κερδίζει την 
Ετικέτα Ποιότητας. Με το παρόν Σχέδιο ενθαρρύνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί να κάνουν 
λογαριασμό στην πλατφόρμα και να μάθουν να την αξιοποιούν. Εξάλλου, εκ του 
παραδείγματος, η χρήση αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου απέφερε ως καρπό τη 
συμμετοχή του σχολείου μας και σε  πρόγραμμα  Erasmus+ ΚΑ 2 με άλλα τρία σχολεία της 
Ευρώπης. Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι πρόσφατα (κατά τη σύνθεση της παρούσας 
εισήγησης) το σχολείο μας χαρακτηρίστηκε επιλέξιμο για την απόδοση της ετικέτας «Σχολείο 
eTwinning». Αυτή η θετική εξέλιξη από μόνη της ενισχύει τη δυναμική του Σχεδίου και 
ενθαρρύνει την εμπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας στα 
συνεργατικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Στην υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ο δικτυακός αυτός τόπος αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
χρήσιμος κατά την προετοιμασία των κινητικοτήτων, κατά την πραγματοποίηση αλλά και στο 
στάδιο  ανατροφοδότησης που θα ακολουθήσει. Κατά την προετοιμασία: επιδιώκεται 
επικοινωνία με συναδέλφους που είναι εγγεγραμμένοι στη μεγάλη αυτή διαδικτυακή 
κοινότητα και οι οποίοι ή ταξίδεψαν στους επιλεγμένους για το Σχέδιό μας προορισμούς ή 
επέλεξαν τους ίδιους φορείς επιμόρφωσης στο παρελθόν ή θα παρακολουθήσουν μαζί μας τα 
σεμινάρια. Αυτό, θεωρούμε, ότι βελτιστοποιεί την προετοιμασία μας και μεγιστοποιεί τα 
προσδοκώμενα οφέλη των δραστηριοτήτων μας. Κατά την εφαρμογή: χρησιμοποιείται 
ευρύτατα για την οργάνωση, τη σύνθεση και την πραγματοποίηση συνεταιρικού έργου με 
συναδέλφους από σχολεία του εξωτερικού, που γνωρίζουμε στα σεμινάρια. Κατά την 
ανατροφοδότηση και διάχυση: οι αναρτήσεις άρθρων, η δημιουργία εκδηλώσεων και η εν 
γένει δραστήρια χρήση της πλατφόρμας είναι άριστος τρόπος διάχυσης των παραγομένων 
του Σχεδίου μας. 

Συγκεκριμένα ένας πρώτος καρπός αυτή της δραστηριοποίησης είναι το γεγονός ότι 
επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε συνεργασία με το σχολείο INS Pere Ribot, Place, Vilassar de Mar, 
Ισπανία (Καταλονία, Βαρκελώνη), σε συνεργατικό έργο με τίτλο «Mythology in my town», που 
θα ζωντανέψει μύθους της περιοχής μας, της Μακεδονίας και της Καταλονίας (περιοχή 
Βαρκελώνης). Η θεματική του έργου αυτού μπολιάστηκε γόνιμα με τους γνωστικούς και 
παιδευτικούς στόχους του Σχεδίου μας και μάλιστα του δώσαμε τη μορφή αμοιβαίας 
μετακίνησης των μαθητών μας: Την ΆΆνοιξη του 2019 είκοσι ΈΈλληνες μαθητές θα ταξιδέψουν 
στην Καταλονία και αντίστοιχα είκοσι Καταλονοί θα επισκεφτούν τον τόπο μας, την 
Μακεδονία. Θα υπάρξει αμοιβαία  φιλοξενία στις οικογένειες των μετεχόντων μαθητών. 
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 Με την αξιοποίησή του eTwinning στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, μεγιστοποιoύνται 
τα οφέλη, διευκολύνεται η αποτελεσματική επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής και 
με τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους θα συνεργαστούμε. Το eTwinning προσφέρει ένα 
πλαίσιο επαγγελματικού τρόπου γόνιμης επικοινωνίας για ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών 
πρακτικών, εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών, διαμόρφωσης ευρύτερων 
προγραμμάτων συνεργασίας, σύνθεσης και διάδοσης παιδαγωγικού υλικού και καινοτόμων 
ιδεών και τέλος, θα είναι ένας ακόμη μηχανισμός που θα χτίζει γέφυρες μεταξύ των λαών της 
Ευρώπης.  

ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 
Εναρκτήρια είναι η σκέψη ότι η γνώση είναι αγαθό που υφίσταται, μόνο όταν διαδίδεται 

και μεταλαμπαδεύεται. ΈΈτσι λοιπόν, στοχεύοντας στην συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη 
βελτίωση εμπλοκής γονέων και φορέων και με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση του Σχεδίου 
μας πέρα από το προσωπικό όφελος της εμπλοκής του καθηγητή σε μια ενδιαφέρουσα 
επιμορφωτική διαδικασία, στοχεύει κυρίως στα δυνητικά οφέλη για την ευρύτερη σχολική-
εκπαιδευτική κοινότητα παρατίθεται ο παρακάτω σχεδιασμός διάδοσης: 

Α) Σύνθεση corpus για το Σχέδιο και τα αποτελέσματά του εν..τάξει, με εστίαση στο  
υλικό κατάρτισης  που θα προσληφθεί και στις διδακτικές μεθόδους και τις προσδοκώμενες  
νέες γνώσεις / δεξιότητες που θα  αποκτηθούν.  

Β) Αξιοποίηση του παραπάνω υλικού – Διάχυση μέσω δραστηριοτήτων (όπως η σύνθεση 
τευχιδίου με αποκρυσταλλωμένη την εμπειρία που θα έχει αποκομιστεί, η τροφοδοσία της 
ιστοσελίδας του προγράμματος http://erasmusedu-tools.com, η δημοσίευση άρθρων- δελτίων 
τύπου σε τοπικές εφημερίδες και sites, που έχουν φιλοξενήσει και στο παρελθόν άρθρα που 
αφορούν στις δράσεις του σχολείου μας, η συνεργασία με δομές της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή εργαστήριων και τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τα  
Προγράμματα ERASMUS και τους καρπούς που επέδωσε το Σχέδιο μας, η διοργάνωση 
ενδοσχολικού σεμιναρίου ενημέρωσης με πολλαπλασιαστές τους μετέχοντες καθηγητές, η 
ενσωμάτωση του Προγράμματος στις δράσεις της Θεματικής Εβδομάδας, η σύνθεση 
αναρτημένης ανακοίνωσης (poster) για παρουσίαση σε παιδαγωγικό συνέδριο και προβολή σε 
χώρους του σχολικού κτιρίου κ.α. 

Ομάδες στόχοι θα είναι η εκπαιδευτική κοινότητα Κεντρικής Μακεδονίας, οι φορείς της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΈΈνωση Γονέων, ο πάντα 
υποστηρικτικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και βεβαίως οι μαθητές μας. Αξίζει να 
αναφερθεί πως μαθητής του σχολείου μας σχεδίασε την ιστοσελίδα προώθησης του 
προηγούμενου Σχεδίου Erasmus KA1, από ενθουσιασμό για το πρόγραμμα που εφαρμοζόταν 
στο σχολείο του! 

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου, για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της μάθησης, είναι 
καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του Σχεδίου μας (Βακαλούδη, 2003). Εφαρμογές 
και εργαλεία διάφορα και διαφορετικά (Padlet, Adobe Spark, Canva, Genially education, Kahoot, 
Biteable, Wigflip, Quizlet, Dropbox, Edmodo, Pixlr, Glogster, Flipgrid, Twinmails, Onedrive, Google 
groups, Mentimeter, Socrative, Answergarden, Infographics, FutureLearn, Adobe Connect, 
Blackboard Collaborate, Moodle) αξιοποιούνται και θα αξιοποιηθούν στην προσπάθειά μας να 
αποδώσουν τα μέγιστα τόσο το Σχέδιό μας όσο και το έργο ETwinning που αναλάβαμε 
(Ρουμελιώτου κ.α., 2011 ; Αποστολίδου, 2012). 

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα EPALE θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς η εγγραφή 
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει πρόσβαση στις προσφερόμενες θεματικές, 
μία εκ των οποίων αφορά στα life skills, έννοια ομπρέλα ή υπερώνυμο των δεξιοτήτων που 
επιδιώκουμε να αναπτυχθούν συστηματικά από τους καθηγητές και τους μαθητές του 
σχολείου μας. Η πλατφόρμα θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε 
επαφή με συναδέλφους και με ειδικούς στα soft life skills μέσω blogs, με forum συζητήσεων, 
καθώς και την πρόσβαση σε διδακτικό/πληροφοριακό υλικό (ενδεικτικά, για τις θεματικές 
μας κατά την προεργασία σύνθεσης της αίτησης ακούσαμε ένα σχετικό με τις θεματικές μας 
podcast: https://soundcloud.com/oecdtopclasspodcast/what-collaborative-problem-solving-can-tell-
about-students-social-skills για την ανάπτυξη επικοινωνιακών, συνεργατικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων και ενημερωθήκαμε διαβάζοντας σχετικό άρθρο ακολουθώντας το σύνδεσμο: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/collaborative-problem-
solving_cdae6d2een#.WlJeFHmLkSJ#page1). Αν η EPALE στάθηκε βοηθητική κατά την 
προεργασία του Σχεδίου μας, εκτιμούμε ότι θα είναι πράγματι σημαντική αρωγός κατά την 
υλοποίησή του. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   
Ευχαριστώ την κα.Anna Young, teacher trainer στο Bell Homerton College του Cambridge για 

την ενθουσιαστική ενθάρρυνση και αναζωογόνηση που  μου πρόσφερε η διδασκαλία της 
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στην πρώτη κινητικότητα αυτού του προγράμματος Erasmus Plus KA1, καθώς και τις 
συναδέλφους μου από την Ευρώπη και την Ιαπωνία για τη συνεργασία και τη συνέμπευση. 
Ακόμη ιδιαίτερα ευχαριστώ την κα. Yana Mladenova, teacher trainer του IFOM στη Bologna για 
τα soft skills και public speaking sessions που οργάνωσε αλλά και για το φάκελο 
υποστηρικτικού υλικού που συνέθεσε και διέθεσε για τις θεματικές αυτές. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ψηφιακές εργασίες-δημιουργίες, στο πλαίσιο 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας. Το έργο με τίτλο 
“Digiventurer Teens”, είναι eTwinning project και το έργο με τίτλο “Analysing moral values in 
films and acting out” είναι πρόγραμμα ΚΑ2 Εrasmus+. 

Οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς web 2.0 εργαλεία 
(padlet, linoit, learning apps κ.α) δημιουργώντας ψηφιακά έργα σχετικά με μια ποικιλία 
θεμάτων προσανατολισμένων σε διάφορα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη Ευρώπη. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο, ο σχεδιασμός, η 
πραγματοποίηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν 
κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο αυτών των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος 
ανοιχτού και ευέλικτου. Τα αποτελέσματα από την πραγματοποίηση του προγράμματος είναι 
ενθαρρυντικά για ανάλογες δράσεις και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Αξιοποιήθηκαν οι νέες ΤΠΕ, η χρήση εργαλείων Web 2.0 και δυνατοτήτων που δίνει η 
πλατφόρμα Twinspace, καθιστώντας το ρόλο του μαθητή αλληλεπιδραστικό, βιωματικό και 
ενεργό. 
 
Λέξεις κλειδιά: eTwinning, ΚΑ2 Erasmus+, Web 2.0 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς 
οι άνθρωποι διαφορετικών εθνών επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν αποτελεσματικότερα 
μέσω της τεχνολογίας. Τα διεθνή ζητήματα και οι διαφορετικοί πολιτισμοί εισάγονται ολοένα 
και περισσότερο στην τάξη μέσω της παγκόσμιας εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει 
συναφείς όρους όπως η «παγκόσμια εκπαίδευση», η «διαπολιτισμική συνείδηση», η 
«παγκόσμια συνειδητοποίηση» και η «διαπολιτισμική αλληλεπίδραση».  

Το eTwinning ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 από το European Schoolnet. Αυτό το 
πρόγραμμα διά βίου μάθησης προωθεί τη συνεργασία μέσω της τεχνολογίας. Προσφέρει μια 
πλατφόρμα (www.etwinning.net) η οποία είναι ασφαλής για τους εκπαιδευτικούς να 
συνδεθούν, να αναπτύξουν συνεργατικά ψηφιακά έργα και να μοιραστούν ιδέες. Σκοπός του 
είναι η ενίσχυση των τεχνικών, συνεργατικών, γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών και των μαθητών, καθώς και η εφαρμογή της ευρωπαϊκής διάστασης στα 
προγράμματα σπουδών. (Gajek & Poszytek, 2009). Το eTwinning ενισχύει την συνειδητοποίηση 
της πολυπολιτισμικής διάστασης και της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 
Επιμορφωτική δράση με τίτλο «Digiventurer Teens» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την 
ψηφιακή κοινότητα μάθησης e-Twinning, με βασικό στόχο τη συνεργασία των εξ αποστάσεως 
μαθητών μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
παρέχοντας υποστήριξη, online εργαλεία και υπηρεσίες ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη, τα εξ αποστάσεως συνεργαζόμενα σχολεία. 

Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση 
απαιτούν εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην κοινωνία της μάθησης. 
Ενθάρρυνση της ενεργού μάθησης, ενθάρρυνση της συνεργασίας, σύνδεση του σχολείου με 
την καθημερινή ζωή, έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αυτορρύθμιση και 
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προβληματισμό και τελικά αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων του μαθητή (Βοσνιάδου, 
2006).  

Τα εργαλεία Web 2.0 για την εφαρμογή συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις 
σχολικές δραστηριότητες είναι σημαντικά. Η εκπαιδευτική χρήση του Web 2.0 είναι σχετικά 
πρόσφατη, η ιδέα της σχολικής σύνδεσης και της σχολικής συνεργασίας είναι μια μακρά 
ιστορία τα τελευταία 60 χρόνια και έχει προωθηθεί από σχολεία και κυβερνήσεις. Η ιδέα της 
σχολικής συνεργασίας και της αδελφοποίησης θεωρείται βασικό στοιχείο των επιτυχημένων 
σχολείων (Leonard & Leonard, 2001). 

Το ETwinning είναι μια καινοτόμος δράση στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς οι στόχοι και 
οι σκοποί του δεν αποκλίνουν από το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών, συμβάλλουν στην 
περαιτέρω εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με νέες μεθόδους και πρακτικές 
διδασκαλίας που προωθούν τη βιωματική και ενεργό μάθηση (Triliva & Αναγνωστοπούλου, 
2008). 

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το σημαντικότερο πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στην εκπαίδευση και την προώθηση της κινητικότητας. Διαδραματίζει όλο και 
μεγαλύτερο ρόλο, συνεχίζοντας την τάση ανάπτυξής του και τη συμμετοχή. Στο πρόγραμμα 
που υλοποιείται στο σχολείο μας, συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί από 5 χώρες, 
Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία και Τουρκία.  

Και στα δύο προγράμματα οι απαιτήσεις χρησιμοποίησης ΤΠΕ είναι υψηλές. Οι ανάγκες 
επικοινωνίας και διαχείρισης συνδέουν την εκπαιδευτική καθημερινότητα με τη χρήση σειράς 
εργαλείων επικοινωνίας. 

Το βασικό περιεχόμενο των δράσεων του Erasmus+ που υλοποιεί το σχολείο μας, αφορά 
στην παραγωγή από τις συμμετέχουσες χώρες μιας ψηφιακής δημιουργίας και ειδικότερα 
μιας ταινίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποιότητας και περιεχομένου. Ειδικοί 
συνεργάτες και επαγγελματίες καθοδηγούν τους εμπλεκόμενους στην επίτευξη του 
επιδιωκόμενου στόχου. 

Το έργο αυτό συνεχίζεται και προβλέπεται να λήξει το 2019. Πραγματοποιήθηκε το 2018 
το LTTA1, με σχολείο υποδοχής το ελληνικό σχολείο, και υλοποιήθηκαν με επιτυχία τα 
προβλεπόμενα workshops και δραστηριότητες, στα οποία τα ψηφιακά εργαλεία είχαν 
σημαντικό ρόλο. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η αλληλεπίδραση στα προγράμματα eTwinning προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες 
επικοινωνίας. Τα στερεότυπα των ανθρώπων μειώνονται μέσω της κατανόησης μεταξύ τους. 
Οι επαφές με άλλους πολιτισμούς κάνουν τα παιδιά πιο ενημερωμένα για τον δικό τους 
πολιτισμό επειδή πρέπει να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα τους πολιτισμικά στοιχεία σε 
άλλα έθνη. Οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες βοηθώντας ο ένας τον άλλο και 
να επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους. Στο eTwinning οι μαθητές «πρέπει» να 
επικοινωνούν. 

Τα παιδιά εκφράζουν, ανταλλάσσουν, αντιπαραβάλλουν τις ιδέες τους, εντοπίζουν 
προβλήματα, κάνουν ερωτήσεις, κάνουν προβλέψεις, αναζητούν απαντήσεις και ελέγχουν 
καθώς συνεργάζονται και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασισμένο στη μάθηση 
διερευνητικής ανακάλυψης και στην εμπειρική-εμπειρική προσέγγιση. Οι δραστηριότητες 
σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να επιτευχθεί μια διαθεματική 
προσέγγιση (Καρατζιά – Σταυλιώτη).  

Τα παιδιά ασκούνται με γλωσσική έκφραση, γραπτά και προφορικά, ελληνικά και 
αγγλικά. Κάθε μαθητής μεταφέρει τις δικές του εμπειρίες, γνώσεις, κρίσιμες σκέψεις και 
πολιτισμική ποικιλομορφία, επιβεβαιώνοντας ότι τα τοπικά περιβάλλοντα και τα 
περιβάλλοντα των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά σημαντικά σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις 
(Merryfield & Kasai, 2004). 

Οι μαθητές θα πρέπει να ενεργούν σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα για ευκαιρίες και συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών 
(Zhao, 2010). Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι το eTwinning προωθεί τη διαπολιτισμική 
ευαισθητοποίηση μέσω αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια των έργων. Οι μαθητές 
αισθάνονται υποχρεωμένοι όχι μόνο να μάθουν για άλλους πολιτισμούς αλλά πρώτα και 
κύρια να μαθαίνουν για τις δικές τους ταυτότητες και πολιτισμούς. 
Η τεχνολογία αποτελεί ουσιαστικό μέρος του eTwinning. Είναι παράγοντας για τους μαθητές 
που είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αλληλεπιδράσουν, να 
συνεργαστούν και να μοιραστούν εμπειρίες ώστε να αλλάξουν τις αντιλήψεις τους και τις 
στάσεις τους απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα. 
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης καθορίστηκε ο σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας, που ήταν η 
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κατανόηση αξιών που πρεσβεύουν οι παγκόσμιες ημέρες, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον 
ανοιχτό και ευέλικτο με εκπαιδευτικές πρακτικές και ιδέες. Τα κριτήρια για την επιλογή του 
θέματος είναι: α) τα ενδιαφέροντα των μαθητών β) να βοηθηθούν οι μαθητές να 
ανακαλύψουν τι ξέρουν, δ) να οδηγηθούν σε ερευνητικές διαδικασίες, και ε) να ενθαρρυνθεί 
η συλλογική διερεύνηση. Επιπλέον, Οι μαθητές αποκτούν μηνύματα κοινωνικά, οικολογικά, 
πολιτισμικά, παιδαγωγικά που αφορούν κάθε ηλικία αγγίζουν τις παιδικές ψυχές και 
μετουσιώνονται σε γνώση κι εμπειρία μέσα από βιωματικές δράσεις. 

Με αυτό το έργο, που ονομάζεται "Digiventurer Teens", στοχεύουμε σε: 
- έναρξη συνεργασίας, συνεργασία μεταξύ μαθητών, μέσω της καθοδήγησης των 

ψηφιακών μεταναστών (εκπαιδευτικών) χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Web 2.0 
- καθοδήγηση και ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης μεταξύ των μαθητών 
- ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των μαθητών 
- ανάπτυξη πολυμερούς επικοινωνίας 
- βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα της αγγλικής ως μέσης γλώσσας του 

έργου 
- αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργό παγκόσμια ιθαγένεια όσον αφορά 

τις μελλοντικές ανησυχίες στον κόσμο 
- αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη σχετικά με 

το ασφαλές διαδίκτυο στον τομέα της εξέλιξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στην παιδαγωγική  
- να κατανοήσουν την αξία κοινωνικών, οικολογικών και πολιτισμικών μηνυμάτων 
- να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο. 
- ανάπτυξη του σεβασμού μεταξύ των μαθητών όσον αφορά τον τρόπο ζωής, τις 

ανησυχίες και τις συνήθειες τους 
- δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των ψηφιακών ιθαγενών από διαφορετικούς 

πολιτισμούς 
- να αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλογής 

της κατάλληλης πληροφορίας. 
- να ενταχθούν δημιουργικά οι Τ. Π. Ε. στον τρόπο εργασίας των μαθητών. 
- να μάθουν να χειρίζονται web 2.0 εργαλεία όπως padlet, linoit, learning apps κ.α 
- να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την ανακάλυψη μέσα από τη 

συνεργατική μάθηση. 
- να δημιουργηθεί θετικό κλίμα μέσα στη τάξη αλλά και στον ψηφιακό χώρο Twinspace 
- να αναπτύξουν τις αναγκαίες μεταγνωσιακές δεξιότητες. 
- να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης.  
Εμπλέκονται τα μαθήματα που πραγματεύονται ζητήματα σχετικά με την Τέχνη, 

Ιθαγένεια, Διαπολιτισμικά Μαθήματα, Σχεδίαση και Τεχνολογία, Δραματικές, Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, Ξένες Γλώσσες, Μελέτες Υγείας, Πληροφορική / ΤΠΕ, Γλώσσα και Λογοτεχνία, 
Μουσική. 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης περιελάμβανε τρεις βασικές φάσεις, τη 
φάση της προετοιμασίας, της υλοποίησης και τέλος τη φάση της αξιολόγησης. Η πρώτη φάση 
της προεργασίας και της προετοιμασίας ήταν απαραίτητη τόσο για τη συγκέντρωση του 
κατάλληλου υλικού, όσο και για τη σχεδίαση και οργάνωση των μετέπειτα δραστηριοτήτων. 
Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την πραγματοποίησή της ήταν 5μήνες και 
συμμετείχαν 19 Σχολεία.  

Πρώτη φάση: Προετοιμασία 
Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά, αφού πρώτα, όλοι μαζί με τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς τους αποφασίζουν το θέμα και τον τρόπο παρουσίασης των 
δραστηριοτήτων. Οι ομάδες των μαθητών του έργου ήταν ολιγομελείς, ώστε να μπορούν 
όλοι να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις. Μάλιστα, στις δραστηριότητες κάθε μήνα 
πρωταγωνιστούσαν κάθε φορά διαφορετικά παιδιά ανάλογα τις κλίσεις τους, τα ταλέντα 
τους και δούλευαν σε ομάδες των 3 ατόμων. Ανακαλύφθηκαν οι ιδιαίτερες δεξιότητες των 
παιδιών και αναδείχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, στόχος μας ήταν η 
συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεπίδραση όχι μόνο μέσα στην ομάδα μας αλλά 
και με τις άλλες ομάδες. Ιδιαίτερα συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων μας η χρήση της 
τεχνολογίας και των web 2.0 εργαλείων. Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας αυτής, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές εργαστήκαμε με ενδιαφέρον, ενθουσιασμό, υπευθυνότητα και 
συνέπεια. Οι εκπαιδευτικοί κατέγραφαν και παρατηρούσαν τη συνεργασία των ομάδων και 
σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούσαν συναντήσεις μέσω forum (Twinspace), 
facebook, webinars και e-mail προκειμένου να μιλήσουν για την πορεία του προγράμματος, να 
μοιραστούν προβληματισμούς, δυσκολίες που προέκυπταν, να οργανώσουν την επικοινωνία 
μεταξύ των μαθητών, να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, να κρατήσουν 
αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών και το πως να ενσωματώσουν το έργο στη διδακτέα 
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ύλη. ΌΌλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν συνεργατικά και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί 
αντάλλαζαν απόψεις και έγραφαν τα σχόλιά τους μέσω του twinspace, chat, forum, facebook, 
webinars και e-mail. 

Δεύτερη φάση: Υλοποίηση προγράμματος eTwinning 
Πρώτη δραστηριότητα: «Τα σχολεία μας σε χάρτη», όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

 
Σχήμα 1. Χάρτης σχολείων που συμμετείχαν στο  πρόγραμμα. 

Διαδικτυακά παιχνίδια:  
https://learningapps.org/display?v=py2tyoy3c17  

Δεύτερη δραστηριότητα: «Εισαγωγή-Αυτοπαρουσίαση» 
https://padlet.com/marmaspa/qqgathaddrpt  

Προτάσεις: 
http://linoit.com/users/mariaeleftheria/canvases/Digiventurer20Teens2C20Karditsa  

Τρίτη δραστηριότητα: «Λογότυπο έργου». Τα συνεργαζόμενα σχολεία δημιουργούν από 
ένα υποψήφιο λογότυπο για το έργο, το οποίο δημοσιεύεται στο padlet. Ακολουθεί 
ψηφοφορία για την επιλογή του δημοφιλέστερου. Λογότυπα έργου:  
http://www.tricider.com/display/?show=5102060481806336 
http://www.tricider.com/display/?show=4865124114628608 
http://www.tricider.com/display/?show=6682363163836416  

Τα συνεργαζόμενα σχολεία έπειτα από συζήτηση στο forum ψήφισαν:  
http://www.tricider.com/display/?show=4737997646069760 

Τέταρτη δραστηριότητα: «Τι μας κάνει να χαμογελάμε»  
https://padlet.com/dreamteam7gymioa/q3vige2xv8w8  

Πέμπτη δραστηριότητα: «Το αγαπημένο μου τραγούδι και γιατί» 
https://padlet.com/dreamteam7gymioa/2nugqrjjsqte  
https://padlet.com/dreamteam7gymioa/u2jbb84690f9  

'Εκτη δραστηριότητα: «ΆΆνθρωποι παραδείγματα σεβασμού προς τους άλλους» 
http://linoit.com/users/stamatiastamath/canvases/DigiventurTeens-FiguresTolerance  
http://linoit.com/users/stamatiastamath/canvases/DigiTeensFigures20of20Tolerance2  

Οι μαθητές έγραψαν ένα συνεργατικό ποίημα για τους πρόσφυγες στο paddlet. Κάθε 
σχολείο εταίρος έγραφε έναν ή δύο στίχους, συνέχιζε το επόμενο. 
https://en.calameo.com/read/004389972423d1dc6a72c  

Ποίημα: Try to put yourself in their place, not having home and not be able for this to change 
ΈΈβδομη δραστηριότητα: « ΈΈρευνα για το AIDS και δημιουργία quiz» 

https://my.visme.co/projects/n06v0ooz-aids https://learningapps.org/display?v=puuqiymh217  
ΌΌγδοη δραστηριότητα: «Ευχετήριες κάρτες»  

https://www.thinglink.com/scene/988135020977717249 
ΈΈνατη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαδικτυακού Εκφοβισμού». 

Προκειμένου οι μαθητές να αποτυπώσουν με το δικό τους τρόπο τα μηνύματά τους για την 
Ημέρα κατά του Διαδικτυακού εκφοβισμού συμμετείχαν σε συνεργατικές δράσεις. 
Ξεκινήσαμε με τη δημιουργία padlet με βιβλιοπροτάσεις , παρουσιάσεις σχετικά με τη 
Διαδικτυακό εκφοβισμό και στην πορεία χωρίστηκαν σε ομάδες που αποτελούνταν από 
μαθητές ανά δύο σχολείων. Οι ομάδες αυτές επέλεξαν ένα κοινό βιβλίο το επεξεργάστηκαν 
και παρουσίασαν τα μηνύματά τους είτε με κοινή ηλεκτρονική αφίσα είτε στο padlet. 
https://padlet.com/dreamteam7gymioa/5hj6vamflwsy  

Δέκατη  δραστηριότητα: «Διάχυση του έργου» 
Τα συνεργαζόμενα σχολεία πραγματοποιούν διάχυση του έργου τους, παρουσιάζοντας 

τις δράσεις τους σε γονείς, σε εκπαιδευτικούς και μαθητών άλλων τάξεων του σχολείου τους.  
Επιπλέον, δημοσιεύθηκαν δράσεις τοπικές εφημερίδες (έντυπες και ηλεκτρονικές), 
αναρτήθηκαν στα ιστολόγια των σχολείων και σε blog άλλων σχολείων.  
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Ενδέκατη δραστηριότητα: «Αξιολόγηση έργου» 
Οι φάσεις των προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν αξιολογούνται ως προς τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα. Διαρκής διαδικασία ελέγχου και ανατροφοδότησης γίνεται σε 
όλη τη διάρκεια ζωής των έργων. 

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ 
Ο χρόνος που προβλέπεται να διαρκέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από 9/2017 

μέχρι και 8/2019. Για την υλοποίησή των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του 
προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς ποικίλα ψηφιακά εργαλεία. 

Πρώτη δραστηριότητα: «Λογότυπο έργου» 
Τα συνεργαζόμενα σχολεία δημιουργούν από ένα υποψήφιο λογότυπο για το έργο, το 

οποίο δημοσιεύεται στο padlet. Και ακολουθεί ψηφοφορία για την επιλογή του 
δημοφιλέστερου. Στην ψηφοφορία συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους η ελληνική 
πρόταση. Το logo  του προγράμματος έχει το motto «Children can MoVE the world”, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2.  

Δεύτερη δραστηριότητα: «Δημιουργία αφίσας». Το κάθε σχολείο δημιούργησε τη δική 
του αφίσα για το πρόγραμμα. Το Ελληνικό σχολείο δημιούργησε την αφίσα που φαίνεται στο 
σχήμα 3. 

  
Σχήμα 2. Το logo του προγράμματος Σχήμα 3. Η αφίσα του προγράμματος που 

δημιούργησε το Ελληνικό σχολείο 
Τρίτη δραστηριότητα: «Δημιουργία παιχνιδιών» στο πλαίσιο της παρουσίασης του 

σχολείου μας κατά την επίσκεψη των εταίρων. 
https://learningapps.org/display?v=pj51adjdn18 
https://learningapps.org/display?v=ppu60fpxa18 
https://learningapps.org/display?v=pxebfe7ht18 
https://learningapps.org/display?v=pvjc388ft18 
https://learningapps.org/display?v=pvj5bvhna18 
https://learningapps.org/display?v=pdb3rq69t18 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος από τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Στο οικείο περιβάλλον της 
τάξης, οι μαθητές ήταν ελεύθεροι να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία τους συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του 
προγράμματος. 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν συνεργατικά με την χρήση εργαλείων web 2.0. και οι 
μαθητές συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μαθητές των υπόλοιπων ομάδων 
και ο τρόπος, με τον οποίο εργάστηκαν, ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικός. Σε επίπεδο των 
δεξιοτήτων εξοικειώθηκαν περισσότερο με τη χρήση των Τ.Π.Ε., με την τέχνη και την 
τεχνολογία της αφήγησης: από το μολύβι στον υπολογιστή, από τον προφορικό λόγο στο 
video. Το πιο πετυχημένο αποτέλεσμα, ήταν η σύγχρονη αλλά και η ασύγχρονη διδασκαλία 
των δραστηριοτήτων, όπως αυτή υλοποιήθηκε μέσα από τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων 
μαθητών στις παγκόσμιες ημέρες, καθώς και στα παιχνίδια και στις δημιουργικές ιστορίες, 
κατασκευές, αφίσες που οι συμμετέχοντες μαθητές διαμόρφωναν από κοινού. 

Μετά το τέλος των έως τώρα δραστηριοτήτων, ζητήθηκε από τα παιδιά, που 
επιθυμούσαν, να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους, τα συναισθήματά τους και τις γνώσεις, 
που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, τι τους άρεσε περισσότερο από 
το πρόγραμμα αλλά και με τι άλλο θα ήθελαν να είχαμε ασχοληθεί.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα σχολεία προωθώντας μια τέτοια καινοτόμο δράση ουσιαστικά απέδειξαν ότι είναι 
ένας χώρος προαγωγής της κριτικής σκέψης, της καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της 
ανάπτυξης της υπευθυνότητας, διαμορφώνοντας νέες πολιτιστικές νόρμες, πιο ανοιχτές στην 
αλλαγή, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα. 
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Ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Facebook: 
Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών ΠΕ 

 
Αραβανή Βαρβάρα 

 
 M.Ed. ΤΕΠΑΕ - Επιστήμες της Αγωγής, 1ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου,  

viviaravani@yahoo.gr 
Περίληψη 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών  
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναπτύσσουν κατά τη συμμετοχή τους 
σε ομάδες εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Facebook και της σχέσης των πρακτικών αυτών με 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος θεωρούν ότι η 
συμμετοχή σε ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Facebook δύναται να αποτελέσει 
παράγοντα επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς τους βοηθάει να έρχονται σε επαφή με 
παιδαγωγικά εργαλεία και να αλληλεπιδρούν με συναδέλφισσες-ους που θα ήταν πρακτικά 
αδύνατο να συναντήσουν λόγω γεωγραφικών αποστάσεων. 
Λέξεις-κλειδιά: Facebook, πρακτικές,  συμμετοχή, επαγγελματική ανάπτυξη. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εξελίξεις  στην τεχνολογία και στο διαδίκτυο επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε 
μεγάλο βαθμό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρονται και ως τεχνολογίες web2 και 
αποτελούν μια σειρά από εργαλεία που χαρακτηρίζονται από περιεχόμενο που δημιουργείται 
από τους χρήστες και διαμοιράζεται μεταξύ τους (Boyd & Ellison, 2008; Conole, 2010; Wenger, 
Trayner, & de Laat, 2011). 

ΈΈνα διαδικτυακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης 
όπου δύναται να αξιοποιηθεί η πρακτική γνώση που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς στις 
διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (Ferdig, 2007; Rutherford, 2010; Κώστας, Βρατσάλης, & 
Σοφός, 2011; Coutinho & Lisbôa, 2013). ΈΈρευνες υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν σε διαδικτυακούς χώρους - όπως κοινότητες και ομάδες που "φιλοξενούνται" 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - για να βρουν βοήθεια, συναισθηματική υποστήριξη, να 
μοιραστούν και να δημιουργήσουν επαγγελματική γνώση σε οποιαδήποτε στιγμή και 
οπουδήποτε (Hur & Brush, 2009; Rego, 2010; Zygouris & Swan, 2010; Bonsignore, Hansen, 
Galyardt, Aleahmad, & Hargadon, 2011; Forte, Humfreys, & Park, 2012).  
 
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Ως επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ορίζεται η διαδικασία που περιλαμβάνει 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων που 
έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της 
ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού (Fullan & Hargreaves, 1992). Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα 
πρέπει να δίνει έμφαση σε τρεις τομείς: α) στη βαθιά κατανόηση των αναγκών των 
εκπαιδευτικών, β) στο στοχασμό που οδηγεί στη βελτίωση και γ) στη βελτίωση και ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών (Bissessar, 2014). Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για την επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Πολλοί 
ερευνητές τονίζουν την αξία της καθώς θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα 
μέσα από αυτή να κοινοποιούν και να μοιράζονται γνώσεις, προβληματισμούς, σκέψεις, 
απόψεις και εμπειρίες και μέσω αυτής της συμμετοχικότητας, να οδηγούνται στην αφομοίωση 
και στην ενσωμάτωση των νέων στοιχείων που αποκομίζουν, επιτυγχάνοντας επαγγελματική 
ανάπτυξη (Birman, Desimone, Porter, & Garet, 2000; Riding, 2001; Bredeson, 2002; Borko, 2004; 
Wayne et al., 2008).  

O Bredeson, (2002) υποστηρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι πρωτίστως μια 
ατομική ευθύνη που λαμβάνει χώρα έξω από το έργο του ατόμου. Ο Clark, (1995) εισάγει τον 
όρο της αυτοκαθοδηγούμενης επαγγελματικής εξέλιξης υποστηρίζοντας ότι πρέπει να 
ανατεθεί η ευθύνη της επαγγελματικής εξέλιξης στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Οι 
πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι τα προσωπικά τους 
προγράμματα αυτοκαθοδηγούμενης επαγγελματικής εξέλιξης (Clark, 1995).  
 
ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ FACEBOOK  

Σύμφωνα με τον Bourdieu, (1985) το κοινωνικό κεφάλαιο είναι ατομικό αγαθό και 
αποτελεί το σύνολο των πραγματικών ή συμβολικών πόρων οι οποίοι συνδέονται με 
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πολλαπλά δίκτυα, διατηρούνται στο χρόνο και σχετίζονται με θεσμοθετημένες σχέσεις 
αμοιβαίας αποδοχής και αναγνώρισης. Τα άτομα δημιουργούν και συμμετέχουν σε 
κοινωνικές ομάδες, στο βαθμό που επωφελούνται από αυτές τις διασυνδέσεις, τηρώντας 
κανόνες.   

Σε αντίθεση ο Putnam, (1995) το θεωρεί  ως συλλογικό χαρακτηριστικό. Υποστηρίζει ότι 
το κοινωνικό κεφάλαιο έχει ένα θετικό ρόλο μέσα στην κοινότητα ατόμων καθώς  
διευκολύνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που αφορούν στην ύπαρξη δικτύων στην 
κοινότητα, στη συμμετοχή των ατόμων στα κοινά, στην καλλιέργεια ισχυρής τοπικής 
ταυτότητας και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας. Εντόπισε δύο 
είδη κοινωνικού κεφαλαίου: τη γεφύρωση (bridging) και τη δέσμευση (bonding). Το πρώτο 
αναφέρεται στις χαλαρές συνδέσεις μεταξύ των ατόμων που βασίζονται στην ανταλλαγή 
πληροφοριών ή νέων ιδεών αλλά όχι σε συναισθηματική υποστήριξη και χαρακτηρίζεται από 
αδύνατους δεσμούς (weak ties).  

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δύνανται να υποστηρίζουν τις δύο διαφορετικές 
μορφές του κοινωνικού κεφαλαίου - τη γεφύρωση και τη δέσμευση-  έτσι ώστε να έχουν ένα 
θετικό ρόλο σε μια κοινότητα ατόμων, στο συντονισμό και τη συνεργασία για αμοιβαίο 
όφελος όπως ανταλλαγή πόρων, προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, υποστήριξη για 
ψυχολογική ευημερία (Ellison et al., 2011). O Field, (2005) υποστηρίζει ότι τα δίκτυα των 
ανθρώπων έχουν θετική επιρροή για τη μάθησή τους και ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του 
κοινωνικού κεφαλαίου και της μάθησης.  
 
ΚΟΝΝΕΚΤΙΒΙΣΜΟΣ 

Ο κοννεκτιβισμός προτείνεται ως μια θεωρία μάθησης για την ψηφιακή εποχή, έχει ως 
σημείο εκκίνησής του το άτομο και αφορά στις μοναδικές δεξιότητες  που απαιτούνται για να 
μάθει κάποιος μέσω ψηφιακών πληροφοριών (Siemens, 2005). Ο κοννεκτιβισμός υποστηρίζει 
τη θέση πως η γνώση οργανώνεται με τη μορφή δικτύου συνδεδεμένων κόμβων και ότι η 
μάθηση είναι η ικανότητα του μαθητή να οικοδομήσει και να διασχίσει αυτό του δίκτυο 
(Downes, 2007).  

Η μάθηση περιλαμβάνει κυρίως την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με πόρους, την 
επικοινωνία με άλλους και όχι τη μεταφορά της γνώσης από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή 
(Siemens, 2005). Ο Siemens, (2005) υποστηρίζει ότι μέσα από τα ηλεκτρονικά δίκτυα τα άτομα 
μπορούν να ανακαλύψουν διαφορετικές απόψεις και εργαλεία που επηρεάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο  ενσωματώνουν πληροφορίες  και τελικά αλλάζουν την πρακτική τους. Επειδή η 
διαδικτυακή τεχνολογία είναι ένα μαθητοκεντρικό εργαλείο (Couros, 2010), οι χρήστες 
αναζητούν πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους με αποτέλεσμα το βάρος της μάθησης 
μετακινείται στο χρήστη για να κατανοήσει πως να τη διαχειριστεί και να τη χρησιμοποιήσει 
(Siemens, 2005).  

Ο κοννεκτιβισμός αναφέρεται στις δομές κοινωνικών δικτύων που δημιουργούνται σε 
σύγχρονα περιβάλλοντα συμμετοχικού ιστού - όπως το Facebook, το twitter, τα blogs - 
εστιάζοντας στα άτομα κόμβους του δικτύου και στις μεταξύ τους διαδράσεις οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσουν στη μάθηση (Siemens, 2005).  Σύμφωνα με τους Siemens & Weller, 
(2011) τα κύρια ωφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εκπαιδευόμενους 
αναφέρονται στην ενθάρρυνση της διαδραστικής συμμετοχής, στην προώθηση της 
κατανομής πόρων μέσω της δημιουργίας περιεχομένου, στην παροχή ενός εικονικού χώρου 
για τη συνεργασία και στην άμεση επικοινωνία.  
 
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Η Rego, (2010) υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση γενικά για α) κοινοποίηση άρθρων, εκπαιδευτικών 
ιστοσελίδων, μηνυμάτων, β) συμβουλευτική υποστήριξη, γ) συμμετοχή σε συζητήσεις, δ) 
δημοσίευση υλικού (εικόνων, video, παρουσιάσεων κλπ),  ε) θέματα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. ΈΈνα διαδικτυακό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει μέσο επαγγελματικής 
ανάπτυξης όταν περιλαμβάνει καθοδήγηση, διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή, επιτρέπει τη 
δημιουργία ή ανταλλαγή υλικού, τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση για τα 
παραπάνω και μπορεί να γίνει ένας ασφαλής χώρος για να δοκιμάσει κάποιος νέες ιδέες 
(Ferdig, 2007).Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν ιστότοπους κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook, Twitter), ομάδες με κάποιο εξειδικευμένο θέμα (Ning, Wikispaces) και 
εργαλεία αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο (online chat rooms, Skype). Οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν ιστότοπους όπως το Facebook για ασύγχρονη επικοινωνία μέσω μηνυμάτων 
και αναρτήσεων αξιοποιώντας την επικοινωνία στον ελεύθερο χρόνο τους. Μέσα από ομάδες 
βρίσκουν υποστήριξη για την επίλυση των προβλημάτων τους, ανατροφοδότηση, νέες ιδέες, 
σχέδια μαθημάτων. Τα κοινωνικά δίκτυα γίνονται λοιπόν ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία που 
προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις 
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ικανότητές τους, συμβάλλοντας στη διά βίου μάθηση και στην επαγγελματική ανάπτυξη σε 
μη τυπικά περιβάλλοντα (Coutinho & Lisbôa, 2013). 

Οι Bonsignore et al., (2011) θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 
ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς καθώς μπορούν να 
δημιουργήσουν τη δική τους διαφοροποιημένη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς για 
εκπαιδευτικούς.  
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ 
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Οι Hur & Brush, (2009) διερεύνησαν τις απόψεις εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ένα 
διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο και αποκαλύπτουν 5 λόγους συμμετοχής: α) το μοίρασμα 
συναισθηματικών πτυχών της διδασκαλίας όπως χαρά, άγχος, β) η επικοινωνία σχετικά με 
καταστάσεις που θα ήταν δύσκολο να συζητηθούν σε τοπικό επίπεδο, γ) η καταπολέμηση της 
μοναξιάς, δ) η ανακάλυψη νέων ιδεών σχετικά με πόρους και στρατηγικές διδασκαλίας και ε) 
η βίωση μιας αίσθησης συντροφικότητας. Η βασική αιτία που η συμμετοχή σε δίκτυα και 
κοινότητες μπορεί να λάβει διάφορες μορφές είναι ότι οι άνθρωποι παίρνουν μέρος για 
διαφορετικούς λόγους. Συμμετέχουν κυρίως γιατί ενδιαφέρονται για το θέμα της κοινότητας 
και επιθυμούν να δουν την εξέλιξή του, επιδιώκουν την αλληλεπίδραση με ομότιμους που 
έχουν να μοιραστούν κάτι σημαντικό, επιθυμούν να μοιραστούν το πάθος τους για το 
επάγγελμά τους, να συνεισφέρουν στην κοινότητα και μέσω αυτού να αναγνωριστούν, να 
ενημερωθούν για εξελίξεις πάνω σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, να μην αισθάνονται 
απομονωμένοι επαγγελματικά, να λάβουν συναισθηματική υποστήριξη και να προσεγγίσουν 
νέες τεχνικές (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002; Ranieri et al., 2012; Macia & Garcia, 2016).   
 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ FACEBOOK ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Το Facebook αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως με ενεργούς 
χρήστες που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια (Facebook, στοιχεία από την επίσημη σελίδα, 
Ιούνιος 2017). Οι Manca & Ranieri, (2013) διερεύνησαν τη χρήση του Facebook ως περιβάλλον 
μάθησης και περιγράφουν πέντε βασικές εκπαιδευτικές του χρήσεις: α) υποστήριξη των 
συζητήσεων των εκπαιδευόμενων και της δυνατότητας να μάθουν ο ένας από τον άλλων, β) 
δυνατότητα ανάπτυξης πολυμεσικού περιεχομένου, γ) κοινή χρήση πόρων, δ) παροχή 
περιεχόμενου για επέκταση του προγράμματος σπουδών και για να έρθουν σε επαφή οι 
εκπαιδευόμενοι με εξωτερικούς πόρους και ε) χρήση για υποστήριξη της αυτοδιαχειριζόμενης 
μάθησης. 

Oι Mazman & Usluel, (2010) διερεύνησαν την εξάπλωση της εκπαιδευτικής χρήσης του 
Facebook και εντόπισαν πέντε παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτήν: τη χρησιμότητα, την 
ευκολία στη χρήση, την κοινωνική επιρροή, τη διευκόλυνση συνθηκών-όρων και την 
κοινωνικοποίηση. Η χρησιμότητα θεωρείται ως ένας από τους κύριους λόγους για την ταχεία 
υιοθέτησή του και τη γρήγορη αύξηση του αριθμού των χρηστών του. Οι δυνατότητες που 
προσφέρει για επικοινωνία, συνεργασία και ανταλλαγή υλικού παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εξάπλωση της χρήσης του για εκπαιδευτικούς λόγους (Mazman & Usluel, 2010). Οι Ellison et 
al., (2007) θεωρούν ότι από τα πιο σημαντικά οφέλη της χρήσης του Facebook για τους 
εκπαιδευτικούς είναι η ενεργητική συμμετοχή και η αλληλεπίδραση. Αυτά τα χαρακτηριστικά 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι εύκολα προσβάσιμο σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων 
προσδιορίστηκαν ως οι κύριοι λόγοι που το κάνουν καταλληλότερο από άλλες υπηρεσίες 
κοινωνικής δικτύωσης για την δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικού περιεχομένου (Ranieri at al., 
2012; Trust et al., 2016).   
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής του ΑΠΘ, στα 
πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Τσιτουρίδου 
Μελπομένη.  Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών ΠΕ 
για τις πρακτικές που αναπτύσσουν κατά τη συμμετοχή τους σε ομάδες εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα στο Facebook και της σχέσης των πρακτικών αυτών με την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη.  
Ερώτημα 1ο: Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις πρακτικές που αναπτύσσουν στις 
ομάδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στο Facebook σε σχέση: α) τον τρόπο συμμετοχής τους 
στις ομάδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος  στο Facebook, β) το περιεχόμενο των 
δημοσιεύσεων τους στις ομάδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος  στο Facebook. 
Ερώτημα 2ο: Πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στις 
ομάδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος  στο Facebook, σε σχέση με την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. 
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Ερώτημα 3ο: Ποιες είναι οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στις 
ομάδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος  στο Facebook, σε σχέση με την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε να είναι ποιοτική. Το εργαλείο 
έρευνας αποτέλεσε η ημιδομημένη συνέντευξη. ΈΈγινε σκόπιμη δειγματοληψία με 
συνεντεύξεις δια ζώσης και εξ αποστάσεως -μέσω της πλατφόρμας Skype- από 15 
εκπαιδευτικούς (ομοιογενής με βάση το χαρακτηριστικό της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές 
ομάδες Facebook και την ιδιότητα της/του ενεργού εκπαιδευτικού). Ο συνδυασμός δύο 
διαφορετικών τύπων συνεντεύξεων παρείχε πρόσβαση σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά 
και δε θα μπορούσαν να συμμετέχουν διαφορετικά στην έρευνα. Επιπλέον πρόσφερε μια 
λεπτομερή πλούσια βάση δεδομένων κειμένου για ποιοτική ανάλυση (Creswell, 2011). 
Δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο συνεντεύξεων με ερωτήσεις που στηρίχτηκαν στους άξονες 
του φαινομένου με βάση τα ευρήματα σχετικών ερευνών. Οι άξονες αυτοί είναι: α) ο τρόπος 
με τον οποίο πραγματοποιείται η συμμετοχή, β) τα εμπόδια της συμμετοχής, γ) η 
αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα της συμμετοχής.  
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Αναφορικά με την ανάλυση των δεδομένων της κύριας έρευνας, αναδύεται από τα 
δεδομένα των συμμετεχόντων η παρακάτω κωδικοποίηση:  

Πίνακας 1: Τα θέματα και οι κωδικοί που χρησιμοποιήθηκαν 
Θέματα Κωδικοί Περιεχόμενο κωδικού 

Θέμα Α- Τα οφέλη της 
συμμετοχής στις ομάδες 

Κωδικοί 12,14, 15 Η ανάπτυξη φιλίας εντός των ομάδων. Η 
θετική επίδραση στην επαγγελματική 
ταυτότητα. Η θετική επίδραση στην 
εκπαιδευτική πρακτική. 

Θέμα Β- Το 
πολυδιάστατο των 
πτυχών της εμπλοκής των 
εκπαιδευτικών στις 
ομάδες του Facebook 

Κωδικοί 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 11, 13, 18 

Το πολυσύνθετο των ομάδων που μετέχουν 
οι εκπαιδευτικοί. Το πολυδιάστατο του 
τρόπου συμμετοχής των άλλων χρηστών 
στις ομάδες του Facebook. Η ετερογένεια 
των λόγων συμμετοχής των εκπαιδευτικών. 
Η ετερογένεια του τρόπου συμμετοχής των 
ίδιων των αναρτώμενων στις ομάδες. Η 
ποικιλία του είδους των αναρτήσεων των 
εκπαιδευτικών. Η ετερογένεια στην παροχή 
και λήψη πληροφοριών. Η ετερογένεια ως 
προς τη κοινοποίηση της συμμετοχής στις 
κοινότητες. Η αντιλαμβανόμενη ευκολία 
χρήσης του Facebook. Η συμμετοχή ως 
κάλυψη διαφορετικών αναγκών. 

Θέμα Γ- Ενδιαφέρον και 
συμμετοχή στις ομάδες 

Κωδικοί 2, 8 Η εμπλοκή ως αντανάκλαση των 
ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών. Η 
συμμετοχή στις ομάδες ως καθημερινή 
ενασχόληση. 

Θέμα Δ- Η ύπαρξη και 
μη ύπαρξη εμποδίων 

Κωδικοί 9, 10 Η απουσία εμποδίων συμμετοχής για τους 
ίδιους. Η παρουσία εμποδίων συμμετοχής 
για τους άλλους.  

Θέμα Ε- Οι περιορισμοί 
της δυναμικής της 
συμμετοχής στις ομάδες 

Κωδικός 16, 17, 19 Η απουσία επίδρασης στις σχέσεις με 
μαθητές. Η ετερογένεια ως την επίδραση 
στις σχέσεις με τους γονείς. Η παρακίνηση 
της συμμετοχής δίχως όρια, αλλά με όρους. 

Οι ανωτέρω κωδικοί οδήγησαν στο σχηματισμό ομοειδών θεμάτων ως συνάρτηση του 
κοινού περιεχομένου που πραγματεύονταν μεταξύ τους. Η πρώτη θεματική των δεδομένων - 
Θέμα Α- που αναλύθηκαν αφορά τα οφέλη της συμμετοχής στις κοινότητες. Μέσα από τους 
κωδικούς 12, 14 & 15 τα οφέλη της συμμετοχής παρουσιάζονται ως σχετιζόμενα με την 
επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού, με το ίδιο το διδακτικό του έργο, αλλά και με 
την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μέσω των κοινοτήτων. Στο θέμα Β 
συμπεριλαμβάνονται οι κωδικοί που αναδεικνύουν το πολυδιάστατο των πτυχών της 
συμμετοχής στις ομάδες του Facebook. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κοινότητες 
φαίνεται να μην αποτελεί ένα καθολικό, αλλά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που διαφέρει ως 
προς αρκετούς διαφορετικούς μεταξύ τους παράγοντες (π.χ. αν μοιράζονται τη συμμετοχή 
τους με άλλους ή το κατά πόσο αναρτούν και διαβάζουν περιεχόμενο). Στο θέμα Γ φαίνεται η 
επίδραση του ενδιαφέροντος στη συμμετοχή στις διαδικτυακές κοινότητες από μέρους των 
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εκπαιδευτικών. Αρχικώς μπορεί να θεωρηθεί πως το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 
αντανακλάται από το ότι αναφέρουν πως η ενασχόλησή τους είναι καθημερινή. 
Επιπροσθέτως, φαίνεται πως το ενδιαφέρον σχετίζεται άμεσα με την ίδια τους τη συμμετοχή, 
αφού, όπως αναφέρουν, συμμετέχουν στις ομάδες αυτές που βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση 
με τα ενδιαφέροντά τους. Μέσω του θέματος Δ φαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων 
ότι οι συμμετέχοντες της μελέτης δεν θεωρούν πως έχουν εμπόδια ως προς τη συμμετοχή 
τους. Ωστόσο, επισημαίνουν το ότι οι συνάδελφοί τους ενδεχομένως να βιώνουν εμπόδια ως 
προς τη συμμετοχή τους, κυρίως λόγω της επίθεσης από άλλους χρήστες των ίδιων ομάδων. 
Τέλος, μέσω του θέματος Ε φαίνεται πως η συμμετοχή στις ομάδες διακρίνεται από δύο 
περιορισμούς. Ο πρώτος περιορισμός αφορά το κατά πόσο θα παρακινούσαν κάποιον να 
συμμετάσχει στις ομάδες, αφού εκφράζουν σκεπτικισμό για το είδος των αναγκών με βάση 
τις οποίες θα πραγματοποιούσαν ή όχι αυτή τη παρακίνηση. Ο δεύτερος περιορισμός αφορά 
το μη επηρεασμό των σχέσεων με τους μαθητές, αφού φαίνεται πως αυτές δεν επηρεάζονται. 
ΌΌσον αφορά την επίδραση που ασκείται στις σχέσεις με τους γονείς υπάρχει ετερογένεια 
αφού υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν αλλάζει η σχέση τους με τη συμμετοχή και 
αυτοί που πιστεύουν ότι επηρεάζεται θετικά. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει το ότι οι εκπαιδευτικές ομάδες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης προάγουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής και προσωπικής ταυτότητας των 
εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η συμμετοχή στις ομάδες διακρίνεται από μεγάλη ετερογένεια και 
δεν φαίνεται να συνιστά ένα ομοιογενές και μονοδιάστατο φαινόμενο. Μέσα από τη 
συμμετοχή τους προσδοκούν κυρίως επαγγελματική στήριξη, καθοδήγηση και έμπνευση. 
Φαίνεται επίσης πως στη προκειμένη μελέτη η επίδραση πραγματοποιείται μέσω της αύξησης 
της πρόσβασης σε πληροφορίες δια μέσου των ομάδων. Αντίθετα, προγενέστερες έρευνες 
υποστηρίζουν πως η επίδραση αυτή πραγματοποιείται σε σημαντικό βαθμό μέσω της εντός 
των κοινοτήτων μεντορικής καθοδήγησης, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει στη συγκεκριμένη 
έρευνα (Bissessar, 2014). Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα βρίσκονται σε σύμπλευση με τις 
σύγχρονες τάσεις της αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης, κατά τις οποίες η διάδοση της γνώσης 
δια μέσου του διαδικτύου και των σύγχρονων τεχνολογιών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα (Kalantzis 
& Cope, 2013) και αποτελούν μια τάση της μαθησιακής διαδικασίας όπου οι ενδιαφερόμενοι 
αναζητούν πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρατηρείται ότι το βάρος της 
μάθησης μετακινείται στο χρήστη για να κατανοήσει πως να τη διαχειριστεί και να τη 
χρησιμοποιήσει (Siemens, 2005). Μέσα στις ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Facebook 
γίνεται κατασκευή γνώσης από μέρους των συμμετεχόντων αλλά και απόκτηση πρόσβασης 
στη γνώση των άλλων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επικοινωνία και η συνεργασία μέσω του διαδικτύου είναι η κυρίαρχη τάση τον 21ο 

αιώνα και η εκπαίδευση οφείλει να παρέχει στους μαθητές τις δεξιότητες που θα τους 
προετοιμάσουν στοιχειωδώς για την αυριανή τους επαγγελματική και κοινωνική πορεία. 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται πώς σε ένα eTwinning έργο, δηλαδή σε ένα διασχολικό εξ 
αποστάσεως σχέδιο δράσης,που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και στο οποίο 
συμμετείχαν 319 μαθητές από 21 διαφορετικές σχολικές τάξεις 9 Ευρωπαϊκών χωρών, 
χρησιμοποιήθηκαν τα Forums που παρέχονται από το Τwinspaceτου έργου ώστε η παραγωγή 
του τελικού συνεργατικού προϊόντοςτης δράσης να αποτελεί προϊόν διακριτής συμμετοχής 
και συνεργασίας καθενός από τους 319 συμμετέχοντες μαθητές. 
Συγκεκριμένα,παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε, η πορεία 
υλοποίησης του έργου και συνοπτικά η αποτίμηση της δράσης.Με την ολοκλήρωση της 
δράσης προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι από 
την εμπειρία τους, θεωρούν ως κύριο όφελος για μαθητές και εκπαιδευτικούς τη συμμετοχή 
σε μια κοινότητα μάθησης, στα πλαίσια της οποίας καλλιεργήθηκαν στους μαθητές 
δεξιότητες του 21ου αι. και κυρίως συνεργατικές δεξιότητες, κριτική αναζήτηση πληροφοριών 
και αυτορρύθμιση ως προς τη συμμετοχή τους και δηλώνουν ότι επιθυμούν την υιοθέτηση της 
ίδιας στρατηγικής και στα σχέδια δράσης που μελλοντικά θα εφαρμόσουν. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:Forums, , eTwinning, Συνεργασία, Κοινότητες μάθησης 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη των ΤΠΕ και ο αναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης ώστε να παρέχει 
δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, διαμορφώνει σχολεία με το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω, στα 
οποία η γνώση δεν παρέχεται ως έτοιμο προϊόν αλλά δημιουργείται συνεργατικά από τη 
διάδραση του σχολείου με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο 
κοινωνικό πλαίσιο. 

Τα δίκτυα εξ αποστάσεως συνεργασίας σχολείων, τα οποία είναι ένα πρώτο βήμα στην 
απόπειρα τέτοιου θεσμοθετημένου ανοίγματος του σχολείου, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στις 
Ευρωπαϊκές χώρες λόγω της δράσης του eTwinning. Το eTwinning παρέχει στα σχολεία που 
συμμετέχουν σε μια διασχολική συνεργασία ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης 
(LearningManagementSystem, LMS), το Twinspace, το οποίο ενσωματώνει μια ποικιλία 
παιδαγωγικών εργαλείων όπως σελίδες σε μορφή blog, εφαρμογές πολυμέσων και εργαλεία 
επικοινωνίας ασύγχρονης (πίνακες ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Forums) και 
σύγχρονης (αίθουσες συνομιλίας-chatrooms ή τηλεδιάσκεψης) που καθιστούν δυνατή την 
ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων εκπαιδευτικών με μαθητές και μαθητών μεταξύ τους, σε 
πολλαπλά επίπεδα. 

Στα πλαίσια εξ αποστάσεως διασχολικών συνεργασιών για την παραγωγή έργου με 
επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών μέσα σε 
διακρατικές-διασχολικές ομάδες εργασίας, τα Forums δεν αποτελούν ένα από τα προτιμόμενα 
εργαλεία, παρόλο που η αξιοποίησή τους στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου μαθήματος, ιδίως 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι παγιωμένη λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν και κυρίως της δυνατότητας ασύγχρονης κατασκευής συνεργατικών γνώσεων 
δεδομένου ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν πληροφορίες 
και ιδέες και να σχολιάσουν ο καθένας τη δουλειά του άλλου χωρίς χωροχρονικούς 
περιορισμούς (Alamro, &Schofield, 2012). 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίαςείναι να παρουσιάσει την αξιοποίηση του εργαλείου 
των Forums σε ένα έργο εξ αποστάσεως διασχολικής συνεργασίας eTwinningέτσι ώστεμέσω 
της εξατομικευμένης συμμετοχής και αλληλεπίδρασης όλων των εγγεγραμμένων στο έργο 
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μαθητών και της συνεργασίας τους στην παραγωγή του τελικού προϊόντος του έργου να 
μετέχουν σε μια κοινότητα μάθησης και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή (CMC) είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται, για 

να περιγράψει την επικοινωνία ανθρώπων μέσω υπολογιστών και δικτύων 
(Romiszowski&Mason, 1996). Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή γίνεται συχνά χρησιμοποιώντας 
σύγχρονες ή ασύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου που υποστηρίζουν την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ανθρώπων, 
ομάδας ή ομάδων ανθρώπων, μέσω ποικίλων ηλεκτρονικών εργαλείων. Οι πιο συνηθισμένες 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή σύγχρονα είναι η 
υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων (chat) και η τηλεδιάσκεψη, ενώ ασύγχρονα είναι το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), οι πίνακες ανακοινώσεων (bulletinboards) και ηλεκτρονικά 
φόρουμ συζήτησης (Bodzin&Park, 2000).  

Η ενσωμάτωση της διαμεσολαβούμενης από υπολογιστή επικοινωνίας σε περιβάλλον 
μάθησης στηρίζεται στην θεωρία του εποικοδομισμού ηοποία είναι η κυρίαρχη φιλοσοφία 
σήμερα στην εκπαίδευση με την εισαγωγή των κοινοτήτων μάθησης.Οι Jonassen, Peck και 
Wilson (1998) δηλώνουν ότι οι κοινότητες μάθησης είναι μοντέλα για προβληματισμό ως προς 
την διδασκαλία, προσεγγιζόμενες από δύο κατευθύνσεις, την τεχνολογική και την θεωρία του 
εποικοδομισμού (σ. 1). Ωστόσο, υφίσταται διάκριση μεταξύ της γνωσιακής και της 
κοινωνικής θεωρίας του εποικοδομισμού. Το επίκεντρο του γνωσιακού εποικοδομισμού είναι 
οι «μεμονωμένες κατασκευές της γνώσης που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση του 
ατόμου με το περιβάλλον» (Bonk&Cunningham, 1998, σελ. 32). Από την πλευρά όμως του 
κοινωνικού εποικοδομισμού του Vygotsky, το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο είναι εκείνο 
επηρεάζει τη σκέψη και νοηματοδοτεί οδηγώντας σε μάθηση (Bonk&Cunningham, 1998). Και 
αυτή «η νοηματοδότηση και ερμηνεία της εμπειρίας του ατόμου μέσα σε ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο είναι μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των μελών της 
κοινότητας μέσα από διαλογική συζήτηση» (Jonassen, Peck, &Wilson, 1999, σελ. 5). Αυτή 
ακριβώς η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων για την ανταλλαγή, 
διαπραγμάτευση και κατασκευή νοημάτων οδηγεί στη συνεργατική δημιουργία γνώσης, 
δηλαδή στην συνεργατική μάθηση. 

Για τη συνεργατική μάθηση (CooperativeLearning) στη βιβλιογραφία αναφέρονται οι 
παρακάτω απόπειρες απόδοσης ορισμών: 

Σύµφωνα µε τον Johnsonet.al. (1990), συνεργατική µάθηση είναι η οργάνωση της τάξης σε 
µικρές οµάδες ώστε μέσω της συνεργασία των µαθητών να επιτευχθεί µεγιστοποίηση της 
ατομικής µάθησης κάθε μέλους της οµάδας.  

Κατά τον Dillenbourg (1999), η συνεργατική µάθηση περιγράφει µια δυνητική κατάσταση 
δημιουργίας αλληλεπιδράσεων µεταξύ ατόµων, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν µαθησιακούς 
µηχανισµούς.  

Κατά τους Roschelle&Teaslay (1995) η συνεργατική µάθηση βασίζεται σε «µια 
συντονισµένη σύγχρονη νοητική δραστηριότητα ως προσπάθεια νοηματοδότησης και 
επίλυσης ενός προβλήµατος» και απαιτεί επικοινωνία, συμμετοχή και αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των εμπλεκομένων (Μπακίρη & ∆ηµητρακοπούλου, 2001). 

Τα κυριότερα στοιχεία στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων σε 
δραστηριοτήτες συνεργατικής μάθησης που ενισχύουν τη µαθησιακή διαδικασία είναι 
(Andreatos, 2007): 
• Το κοινό μαθησιακό υπόβαθρο  
• Η ποικιλότητα απόψεων  
• Η αντιπαράθεση απόψεων (conflict)  
• Η επεξήγηση µε τη βοήθεια των ομοτίμων (συµφοιτητών/συµµαθητών).  
• Η επαγωγή (induction)  
• Η αναθεώρηση (revision) 
• Η εσωτερίκευση (internalization) 

Στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται οι όροι «CooperativeLearning (Συνεργατική Μάθηση εν 
Παραλλήλω ή Συνεργασιακή Μάθηση)» και «CollaborativeLearning (Συνεργατική Μάθηση)», 
πολλές φορές χρησιµοποιούµενοι ταυτόσηµα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Roschelle&Teaslay 
(1995), κατά την «Συνεργατική Μάθηση εν Παραλλήλω ή Συνεργασιακή Μάθηση» κάθε 
µέλος της οµάδας είναι υπεύθυνο για ένα µόνο µέρος της συνολικής επίλυσης του 
προβλήµατος ή της υπό εκτέλεση εργασίας ενώ κατά την συνεργατική µάθηση όλα τα µέλη 
δουλεύουν μαζί και αλληλεπιδρούν προκειµένου να φέρουν εις πέρας την επίλυση του 
προβλήµατος ή της εργασίας. Η δεύτερη αυτή θεώρηση είναι η βασική αρχή της ευρέως 
διαδεδομένης σήμερα εκπαιδευτικής στρατηγικής της μάθησης επί σχεδίου δράσης, ή 
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πιστότερα μεταφράζοντας τον Αγγλικό όρο projectbasedlearning, μάθηση βασισμένη σε 
εκπόνηση έργου. 

Στη βιβλιογραφία βρέθηκαν αρκετές µελέτες που διερευνούσαν το ερώτηµα εάν η 
συνεργατική µάθηση είναι πιο αποδοτική από το να µαθαίνει κανείς µόνος του. Τα 
αποτελέσµατα είναι µερικές φορές αντιφατικά γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές να 
αναζητήσουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες η συνεργατική µάθηση είναι πιο αποδοτική 
µιας και από µόνη της δεν είναι ούτε αποδοτική ούτε µη αποδοτική (Μπακίρη & 
∆ηµητρακοπούλου, 2001). Η απόδοση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει 
να ληφθούν υπόψη, κυρίως όταν σχεδιάζονται δραστηριότητες συνεργατικής µάθησης σε 
υπολογιστικά περιβάλλοντα (Kumar, 1996).  

ΈΈτσι σύµφωνα µε τις Μπακίρη & ∆ηµητρακοπούλου (2001), τα βασικά προαπαιτούμενα 
σε δραστηριότητες συνεργατικής µάθησης, επί σχεδίου δράσης (projectbased) ή επίλυσης 
προβλήματος (problemsolvingbased), είναι: 
Ø To θέµα/πρόβληµα, γύρω από το οποίο οργανώνεται η συνεργατική δράση να: 

• προσφέρεται για διαπραγµάτευση,  δηλαδή πολλαπλές προτάσεις/ λύσεις να 
είναι αποδεκτές, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η συζήτηση, η κριτική, η ελεύθερη 
διατύπωση-εξωτερίκευση απόψεων/υπάρχουσας γνώσης και η αναδόµηση της γνώσης.  

• στηρίζεται σε ένα κοινό γνωστικό υπόβαθρο διαφορετικά, όπως υποστηρίζεται 
βιβλιογραφικά (Veerman, 2000), ατονεί η επιχειρηµατολογία και η αλληλεπίδραση µεταξύ 
των µελών της κοινότητας οµάδας  

• έχει σαφώς προσδιορισµένους στόχους ως προς το αναµενόµενο τελικό 
προϊόν. 
Ø Η σύνθεση της οµάδας να εξυπηρετεί την αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της. 

Μεταβλητές που πρέπει να διερευνηθούν ενδεικτικά είναι η ηλικία των συµµετεχόντων, ο 
αριθµός των µελών, η ετερογένεια µεταξύ των µελών. Ως προς το µέγεθος της οµάδας 
προκρίνονται οι µικρές οµάδες στις οποίες υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες συµµετοχής 
και αλληλεπίδρασης όλων των µελών (Dillendourg&Schneider, 1995).  

Ø Η αλληλεξάρτηση µεταξύ των µελών της οµάδας η οποία πρέπει να οδηγεί σε 
διαµοιρασµό πληροφοριών, εννοιών, ιδεών και συµπερασµάτων απορρέοντας από την 
ανάγκη το τελικό προϊόν να απαιτεί την συνεργασία όλων. 

Ø Η παρουσία του εκπαιδευτικού µε τρόπο που να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την 
ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στις συζητήσεις, να προτρέπει την 
πολυπαραγοντικήδιαπραγµάτευση του θέµατος, και γενικά να επιβλέπει και να ενισχύει τη 
µαθησιακή διαδικασία. 

Με την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευομένων σε 
ένα περιβάλλον μάθησης, όπως το Twinspace, μπορεί να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική 
κοινότητα μάθησης που να εργάζεται σε σχέδιο δράσης από απόσταση. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, το µέσον επικοινωνίας και συνεργασίας είναι ένας από τους καθοριστικότερους 
παράγοντες, ώστε να μπορεί αποτελεσματικά να γίνει η μεταφορά του πλαισίου, που 
σκιαγραφήθηκε παραπάνω για δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης επί σχεδίου δράσης, 
από τις κοινότητες μάθησης στις ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης.  

Οι ασύγχρονες συζητήσεις μέσω διαδικτύου (AsynchronousOnlineDiscussions, Forums 
εφεξής) είναι μια μορφή διαδικτυακής επικοινωνίας η οποία παρέχει τη δυνατότητα όταν 
ενσωματώνεται σε περιβάλλον μάθησης να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική κοινότητα 
μάθησης που να εργάζεται σε σχέδιο δράσης από απόσταση, καθώς επιτρέπει στους μαθητές 
να δημοσιεύουν και να απαντούν σε ηλεκτρονικά μηνύματα σε μια κοινή περιοχή, στην οποία 
όλοι οι συμμετέχοντες σταForums έχουν πρόσβαση (Huang, 2000). Οι γραπτές επικοινωνίες 
μέσα στα Forums ομαδοποιούνται σε νήματα/ομάδες συζήτησης (threads), που επιτρέπουν 
στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν την αλληλουχία των μηνυμάτων που 
ανταλλάσσονται σε διάφορες συζητήσεις που διεξάγονται παράλληλα (Klobas&Renzin, 2000). 
Πιο συγκεριμένα, ένα νήμα/ομάδα συζήτησης μπορεί να οριστεί ως μια σειρά μηνυμάτων που 
δημοσιεύονται σταForums ως αλληλουχία απαντήσεων επί συγκεκριμένης αρχικής 
τοποθέτησης/ερώτησης και παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής του ονόματος του 
συγγραφέα του μηνύματος και της ημερομηνίας ανάρτησης. Τα καταχωρημένα μηνύματα 
που εμφανίζονται ως νήμα απεικονίζουν την εξέλιξη της συζήτησης. ΈΈτσι ομαδοποιούνται οι 
συζητήσεις στο Forum κατά θέμα.  

Η υιοθέτηση των Forums στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ανοδική συχνότητα 
(Littleton&Hakkinen, 1999; Schrage, 1990) λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν ως 
προς τη δημιουργία αλληλεπιδράσεων συγκρινόμενες με άλλα εργαλεία επικοινωνίας είτε 
πρόσωπο με πρόσωπο ή από απόσταση, γιατί δεν έχουν χρονικούς ή χωρικούς περιορισμούς 
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(Barnes&Greller, 1994; MehlenbacherMiller, Covington, &Larsen, 2000; Schwartz, 1995) και 
επιτρέπουν ισοτιμία στην επικοινωνία (Ruberg, Moore, &Taylor, 1996; Willis, 1991). 

H ασύγχρονη επικοινωνία με Forumsμπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική 
διαδικασία για υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών σκοπών (π.χ. μόνο για κοινωνική 
αλληλεπίδραση) ή ως κεντρικό τμήμα της διδακτικής στρατηγικής (π.χ. για συζήτηση επί 
εργασιών που έχουν ανατεθεί στους μαθητές προς αξιολόγηση ή ως συνεργατικό εργαλείο 
μεταξύ μαθητών ή ομάδων μαθητών για συνεργατική παραγωγή έργου) (Mazzolini&Maddison, 
2003).  

Στην έρευνα των So και Βrush (2008) διαπιστώνεται ότι η ικανοποίηση των μαθητών από 
τη χρήση των ασύγχρονων διαδικτυακών συζητήσεων αυξάνεται με το βαθμό συνεργατικής 
μάθησης που επιτυγχάνεται μέσω των συζητήσεων. Για να διερευνηθεί πώς μπορεί να 
επιτευχθεί αυτή η συνεργασία, έχει διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια έρευνα επικεντρωμένη 
αφενός στον παιδαγωγικό σχεδιασμό που ακολουθήθηκε όσο και στα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν διαφορετικές πλατφόρμες υλοποίησης/διαμεσολάβησης των Forumsστην 
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην επίδραση και τις επιπτώσεις τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Romiszowski&Mason, 1996). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πώς 
χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο των Forums στο Twinspace κατά την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης «XraytoBluray» έτσι ώστε όχι μόνο να υλοποιηθεί συνεργατικά το τελικό προϊόν του 
έργου αλλά και να δημιουργηθεί μια κοινότητα μάθησης που vα βιωθεί ως τέτοια από κάθε 
συμμετέχοντα μαθητή. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Η συγκεκριμένη διασχολική συνεργασία eTwinning υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 

2017-2018 από το Σεπτέμβριο του 2017 έως και τονΙανουάριο του 2018 και αφορούσε 319 
μαθητές ηλικίας 10-16 ετών σε 22 σχολικά τμήματα από 7 χώρες (Ελλάδα (2), Γαλλία(2), 
Κροατία(2), Ιταλία(2), Ρουμανία(5), Ουκρανία(5) και Τυνησία(4)), ηλικίας 10-16 ετών, οι 
οποίοι χωρισμένοι σε διακρατικές ομάδεςσε κάθε μια από τις οποίες δε θα υπήρχε διπλή 
εκπροσώπηση τάξης από μαθητές, έπρεπε να συμμετέχουν σε δύο Forums (Αγγλόφωνο και 
Γαλλόφωνο)και να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το κοινό συνεργατικό προϊόν του 
έργου, μια ηλεκτρονική χρονογραμμή με εφευρέσεις και καταστροφές του 20ου αιώνα. Η 
εισηγήτρια εκπαιδευτικός ενέταξε το eTwinning έργο στο μάθημα της Πληροφορικής Γ’ 
Γυμνασίου στην ενότητα «Δημιουργία μεγάλων Συνθετικών Εργασιών».Συμμετείχαν δύο 
τμήματα της εκπαιδευτικού που αποτελούνταν το καθένα από 12 μαθητές, οι οποίοι έφεραν 
θετική δήλωση στο έντυπο γονικήςσυναίνεσης που χορηγήθηκε από την εκπαιδευτικό στους 
κηδεμόνες για ενημέρωση και δήλωση συμφωνίας τους για λήψη φωτογραφιών και βίντεο 
των παιδιών τους στα πλαίσια δραστηριοτήτων του έργου. 

Οι υπόλοιποι 20 εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν με τους μαθητές τους, ήταν διαφόρων 
ειδικοτήτων (Γαλλικά και Αγγλικά ως ξένη γλώσσα, Φυσικές επιστήμες, Πληροφορική, 
Ιστορία) και είτε ενέταξαν το έργο στο μάθημά τους, είτε εργάστηκαν διαθεματικά ή στα 
πλαίσια προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων.  
Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζονταν μεταξύ τους και αποτελούν μια ομάδα που συνεργάζεται τα 
τελευταία τρία χρόνια σε eTwinning έργα, εκτός από δύο εκπαιδευτικούς που το παρόν ήταν 
το πρώτο τους έργο αλλά συμμετείχαν μαζί τους και έμπειροι εκπαιδευτικοί από το σχολείο 
τους (ο καθένας με τη δική του ομάδα μαθητών). Μια από τους εκπαιδευτικούς στο 
Βουκουρέστι ενέπλεξε δύο τμήματα μαθητών, τα οποία όμως θα εργάζονταν σε διαφορετικά 
Forums, το ένα στο Αγγλόφωνο και το άλλο στο Γαλλόφωνο. 
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση της δράσης 

Πριν την εγγραφή του έργου στην πύλη του eTwinning είχε δημιουργηθεί blogως χώρος 
δοκιμαστικών συνεδριών από μια ομάδα από τους εκπαιδευτικούς 
https://perbosc007.wixsite.com/xray  και χρήση των Forumsενός κλειστού eTwinningέργου της 
εισηγήτριας ώστε να υπάρξει μια προσομοίωση του τρόπου εργασίας των μαθητών και να 
παραχθούν χρήσιμα δεδομένα για το σχεδιασμό του έργου. 

Ο σχεδιασμός της δράσης έγινε με αποφάσεις που λήφθηκαν από τους δυο ιδρυτές του 
eTwinning έργου, την εισηγήτρια και τον Γάλλο εκπαιδευτικό, με κύριο γνώμονα την ενεργή, 
προσωποποιημένη και άμεση συμμετοχή στην πλατφόρμα και στην υλοποίηση του τελικού 
προϊόντος του έργου, όλων των συμμετεχόντων μαθητών χωρίς τη διαμεσολάβηση εθνικών 
ομάδων ή των εκπαιδευτικών.  

Βασικός σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν μέσω μιας συνεργατικής υλοποίησης 
έργου με χρήση ΤΠΕ οι μαθητές να αναπτύξουν «Δεξιότητες του 21ου αιώνα», δηλαδή 
δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαπραγμάτευσης αλλά και αυτορρύθμισης στη 
μάθησή τους μέσω αυτόνομης και κριτικής αναζήτησης πληροφοριών και σύνθεσής τους, 
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ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία του τελικού προϊόντος του έργου από την 
ομάδα τους. 

Το τελικό προϊόν για το οποίο όλοι οι μαθητές έπρεπε να συνεργαστούν, ήταν μια 
ηλεκτρονική χρονογραμμή με εφευρέσεις και καταστροφές του 20ου αιώνα, ξεκινώντας από 
τις ακτίνες Χ και τη ΜarieCurie τo 1896 και καταλήγοντας στην παραγωγή ψηφιακών οπτικών 
δίσκων blu-ray το 2000. Ο τίτλος ήταν ανάλογος και παιγνιώδης «XRay – BluRay: 
FromMarieCurietoMariahCarey- Εφευρέσεις και καταστροφές κατά τον 20ο αιώνα» (η αναφορά 
στη ΜariahCarey αιτιολογείται μεν από το γεγονός ότι έχει ρεκόρ πωλήσεων σε blu-ray δίσκους 
αλλά και λόγω της «καταστροφής» του φορέματός της κατά τη συναυλία της στο CentralPark 
της Νέας Υόρκης https://youtu.be/m9NofiJEyoM). Στο τελικό προϊόν της χρονογραμμής, οι 
κόμβοι θα αποφασίζονταν από τους ίδιους τους μαθητές μετά από συζήτηση, 
διαπραγμάτευση, συνεργασία και συμφωνία τους σε Forums.  

 
Εικόνα 1 Τα βασικά µενού µε τα εργαλεία του Τwinspace. 

Ως πλατφόρμα, το Twinspace, ήταν η φυσική επιλογή για την ανάπτυξη ενός eTwinning 
έργου καθώς παρέχει όλα τα εργαλεία για συνεργασία και επικοινωνία μαθητών στην 
εκτέλεση του έργου και πολύ εύκολα ενσωματώνει οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό εργαλείο 
χρησιμοποιηθεί. Στην Εικόνα 1, εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο από το Τwinspace του έργου με 
τα ενδεικτικά μενού (Αρχική σελίδα, Σελίδες, Υλικά, Forums, Εργαλεία σύγχρονης 
επικοινωνίας και Διαχείριση Μελών). Eπιλεγμένο είναι το εργαλείο των Forums και 
εμφανίζονται τα 3Forums τα οποία δημιουργήθηκαν στο έργο: Για την εργασία των μαθητών 
στις Γαλλόφωνες ομάδες, για την εργασία των μαθητών στις Αγγλόφωνες ομάδες και για την 
παρουσίαση των μαθητών των 22 τάξεων (“Schools”) που συμμετείχαν στο έργο. 

 
Εικόνα 2 Στιγµιότυπο οθόνης της οµάδας συζήτησης cerise στο Γαλλόφωνο Forum 

Τα Forums στο Twinspace δημιουργούνται από τους διαχειριστές εκπαιδευτικούς. Σε κάθε 
Forum αναπτύσσονται νήματα συζήτησης (ασύγχρονες ομάδες συζήτησης, AOD) και όλοι οι 
συμμετέχοντες στο έργο έχουν δικαιώματα πρόσβασης για ανάγνωση των αναρτήσεων όλων 
των νημάτων και για δημιουργία δικής τους ανάρτησης. 

Οι διαχειριστές δεν έχουν δικαιώματα προβολής επιπλέον πληροφοριών από τα Forums, 
δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής στοιχείων όπως ώρα εισόδου των 
χρηστών του Forums, διάρκεια παραμονής και άλλα αντίστοιχα που παρέχονται σε 
διαχειριστές άλλων LMS και είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα διαγραφής μηνυμάτων. 

Οι αναρτήσεις μπορούν να περιέχουν εκτός από κείμενο, εικόνες, συνδέσμους και 
πίνακες. Σε κάθε ανάρτηση αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα της και η ημερομηνία και 
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ώρα που δημιουργήθηκε. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται εύκολη η παρακολούθηση της 
συζήτησης.(Εικόνα 2) 

Εκτός από τα Forums της πλατφόρμας (Τwinspace) του έργου, τα διαδικτυακά εργαλεία 
που επιλέχθηκαν ως υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν από όλους τους συμμετέχοντες ήταν 
απλά και λειτουργικά: https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/259212α) Ηλεκτρονικός 
τοίχος (πίνακας ανακοινώσεων με εργαλείο το Padlet, για μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

και β) εργαλείο δημιουργίας διαδραστικών φωτογραφιών (Thinglink, Εικόνα 3) για 
εκπαιδευτικούς.  

Για τη δημιουργία της ηλεκτρονική χρονογραμμής χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
http://timeline.knightlab.com/.  

 
Εικόνα 3Ενδεικτικό απόσπασµα οθόνης χρήσης του εργαλείου Thinglink 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες 
Πριν την εμπλοκή των μαθητών στο έργο, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν 

ενημερωθεί μέσω τηλεδιάσκεψηςhttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/320607και με 
ανάρτηση στο Twinspacehttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/259210για τον 
συνολικό σχεδιασμό κατά βήματα και είχαν δηλώσει τον αριθμό των μαθητών τους και το 
εκπαιδευτικό αντικείμενο (μάθημα), στο οποίο θα ενέτασσαν το έργο.  

Το πρώτο καθήκον (task) αφορούσε τους εκπαιδευτικούς. ΈΈπρεπε να παρουσιάσουν το 
έργο στους μαθητές τους και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δυο video από τους δυο 
διαχειριστές εκπαιδευτικούς (https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/259209) καθώς 
και ανάρτηση όλων των βημάτων εργασίας σε κεντρική σελίδα του 
έργουhttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/259211.  

Οι εκπαιδευτικοί γνωστοποίησαν στους μαθητές ότι δε θα βαθμολογούνταν από τις 
συζητήσεις τους σταForums και τους επισήμαναν ποιος ήταν ο μαθησιακός στόχος του έργου. 
Κατά περίπτωση, κάποιοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν από τους μαθητές τους, μετά την 
ολοκλήρωση των συζητήσεων στην ομάδα τους, να δημιουργήσουν παρουσίαση της 
απόφασης της ομάδας τους με κάποιο εργαλείο παρουσιάσεων, την οποία και αξιολόγησαν 
στο μάθημά τους, όπως έγινε και στην περίπτωση των μαθητών της ερευνήτριας 
εκπαιδευτικού. Η μη βαθμολόγηση της συμμετοχής των μαθητών σταForums αποσκοπούσε 
στο να αφήσει αυτόβουλα τους μαθητές να συμμετέχουν, χωρίς να υπάρχει «πόλωση» (biased) 
λόγω εξωτερικών πιέσεων (των εκπαιδευτικών στους μαθητές τους) αλλά και γιατί δεν είχε 
δημιουργηθεί ρουμπρίκα αξιολόγησης. 

Επόμενο βήμα ήταν οι εκπαιδευτικοί να εγγράψουν τους μαθητές τους στην πλατφόρμα 
του έργου και στον κάθε μαθητή να δοθεί προσωπικός λογαριασμός, που του επέτρεπε να 
έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα αυτόνομα, όποια ώρα επιθυμούσε και από οπουδήποτε  και 
όχι μόνο από το σχολείο. 

Στη συνέχεια, ο κάθε εκπαιδευτικός έπρεπε: 
• να βγάλει μια ομαδική φωτογραφία της τάξης του με τους συμμετέχοντες μαθητές, να 
την επεξεργαστεί στο Thinglink (Eικόνα 3), για να επικολλήσει πάνω στην φωτογραφία το 
μικρό όνομα κάθε μαθητή ή σύντομη παρουσίασή του με κείμενο ή βίντεο και να την 
αναρτήσει σε έναν κοινό διαδικτυακό πίνακα ανακοινώσεων (Padlet) που δημιουργήθηκε γι’ 
αυτό το σκοπό και ενσωματώθηκε στο Twinspace, 
https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/270352 

• να ζητήσει από τους μαθητές του να χρησιμοποιήσουν τo νήμα (ομάδα συζήτησης, 
AOD) με το όνομα της τάξης τους που είχε δημιουργηθεί σε ένα ξεχωριστό Forum 
(SchoolsForums, Εικόνα 1), για να απαντήσουν παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους και επίσης 
να παροτρύνει τους μαθητές του να επισκεφτούν τα υπόλοιπα νήματα του εισαγωγικού 
Forum, δηλαδή τις ομάδες συζητήσεων με τις αυτοπαρουσιάσεις των μαθητών των υπόλοιπων 
τάξεων, για να γνωρίσουν τους άλλους συμμετέχοντες μαθητές. Το βήμα αυτό ήταν 
σημαντικό όχι μόνο για να μπορέσουν οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση του Forums ως 
εργαλείου, αλλά κυρίως γιατίσε μια κοινότητα μάθησης, όπως αυτή που επιδιώκαμε να 
δημιουργήσουμε η δημιουργία δεσμών και η συνοχή των μελών της είναι από τους 
ακρογωνιαίους λίθους. 
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Εικόνα 4: Δημογραφικά χαρακτηριστικά των δυο Forums (English-French) εργασίας των μαθητών 

Το επόμενο καθήκον (task) που αφορούσε τους μαθητές, ήταν η συμπλήρωση ενός πολύ 
απλού ερωτηματολογίου (GoogleForm ενσωματωμένο στο 
Twinspacehttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/274241) όπου επέλεγαν για κάθε 
ερώτημα την εικόνα της προτίμησής τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους και με 
απαραίτητο περιορισμό να μην συνυπάρχουν στην ίδια ομάδα μαθητές από την ίδια τάξη, 
για να αποκλειστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους δια ζώσης, οι δυο διαχειριστές 
εκπαιδευτικοί χώρισαν τους μαθητές σε 58 ομάδες, 25 γαλλόφωνες και 33 αγγλόφωνες. Οι 25 
Γαλλόφωνες ομάδες αποτελούνταν από 129 μαθητές συνολικά, χωρισμένους σε 4εξαμελείς 
και 21 πενταμελείς ομάδες. Οι 33 Αγγλόφωνες ομάδες αποτελούνταν από 190 μαθητές 
συνολικά, χωρισμένους σε 25 εξαμελείς και σε 8 πενταμελείς ομάδες. Ο τρόπος αυτός 
δημιουργίας των ομάδων των μαθητών ως προς το μέγεθος και τη σύνθεσή τους βασίστηκε 
στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία αριθμός 5-7 μαθητών και ανάμειξη ηλικιών και 
δεξιοτήτων ήταν το βέλτιστο για τη λειτουργία της ομάδας και την ανάπτυξη 
αλληλεπιδράσεων και λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς τη δημιουργία δύο 
«ισορροπημένων» Forum, όπως φαίνεται και από τα δημογραφικά στοιχεία (Eικόνα 4).  

Με την ανακοίνωση των διακρατικών ομάδων δημιουργήθηκε και ένα εικονίδιο-
λογότυπο για την κάθε ομάδα, το οποίο και τυπώθηκε από τους εκπαιδευτικούς και 
παραδόθηκε στους αντίστοιχους μαθητές τους σε μια ακόμη προσπάθεια δημιουργίας κοινής 
ταυτότητας της ομάδας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των 
ομάδων, οι ομάδες που δημιουργήθηκαν και τα αντίστοιχα λογότυπά τους εμφανίζονται σε 
κεντρική σελίδα στο Twinspacehttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/274241 

Την ίδια περίοδο, με βάση συστάσεις της βιβλιογραφίας ως προς τις κοινότητες μάθησης 
(ενδεικτικά Lock (2002)), οι οποίες λειτουργούν αποτελεσματικότερα όταν οι μαθητές 
καθίστανται υπεύθυνοι να οριοθετήσουν την επικοινωνία τους, προσφέρθηκε στους μαθητές 
ένα συνεργατικό εργαλείο παρουσίασης ιδεών και ψηφοφορίας (Tricider), το οποίο οι 
περισσότεροι μαθητές χρησιμοποίησαν και δημιούργησαν το Netiquette τωνForums, δηλαδή 
συμφώνησαν στους κανόνες που έπρεπε να σεβαστούν κατά την διαδικτυακή τους 
επικοινωνία.H διαδικασία και το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής παρουσιάζονται στο 
Twinspacehttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/329347 για τους αγγλόφωνουςκαι 
αντίστοιχα για τους γαλλόφωνους https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/329361.  
 
Χαρακτηριστικά και συνθήκες διαλογικής εργασίας των μαθητών  

Μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών ακολούθησε η εργασία των 
μαθητών στις διακρατικές ομάδες χρησιμοποιώντας ως εργαλεία TΠΕ τα Forums του 
Τwinspace στην κύρια φάση του έργου και τους ενσωματωμένους στο Τwinspace 
ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων (Padlet), όταν η κάθε ομάδα ολοκλήρωνε την εργασία 
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της στο Forums. Συγκεκριμένα, κατά τη συγκρότηση των διακρατικών ομάδων 
δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές του έργου: 

Α) δύο Forums, ένα για τις Αγγλόφωνες και ένα ξεχωριστό για τις Γαλλόφωνες ομάδες, 
τα οποία είχαν ένα νήμα για την κάθε μια από τις 58 διακρατικές ομάδες. ΄Ετσι, 
δημιουργήθηκαν 25 νήματα στο Γαλλόφωνο και 33 νήματα στο Αγγλόφωνο Forum. 

Β) μια σελίδα (page) στο Twinspace του έργου για κάθε μια από τις 58 διακρατικές ομάδες 
με ενσωματωμένο πίνακα ανακοινώσεων Padlet. Στα Padlet από τους διαχειριστές 
εκπαιδευτικούς είχε αναρτηθεί το όνομα της ομάδας, όπως προέκυψε από τις κοινές 
απαντήσεις των μελών της στο ερωτηματολόγιο εικόνων που τους είχε παρασχεθεί, το 
λογότυπο της ομάδας, τα ονόματα των μελών και οι απαντήσεις-παρουσιάσεις των μελών στο 
Forums παρουσιάσεωντων σχολείων https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/287336. 
Αυτές οι αναρτήσεις θεωρήθηκαν απαραίτητες για να υποστηρίξουν την προσπάθεια των 
μαθητών να καταλάβουν με ποιους θα συνεργάζονταν και για να «σπάσουν τον πάγο» 
μεταξύ τους. 

Οι μαθητές εργάστηκαν στα Forums των διακρατικών ομάδων από την πρώτη εβδομάδα 
του Νοεμβρίου του 2017 έως και 12 Ιανουαρίου. Ενδιάμεσα υπήρξαν 2 εβδομάδες σχολικές 
διακοπές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για την κάθε χώρα, γεγονός που περιόρισε την 
πραγματική εργασία στα Forums σε 8 εβδομάδες.Στις 58 ασύγχρονες ομάδες συζήτησης που 
αναπτύχθηκαν στα δύο Forums (Αγγλόφωνο και Γαλλόφωνο) οι 319 μαθητές ανάρτησαν 
συνολικά 1.159 μηνύματα.  

Οι μαθητές έκαναν τις αναρτήσεις στους στο νήμα της ομάδας τους χωρίς να υπάρχει 
παρεμβολή των εκπαιδευτικών. Οι δύο εκπαιδευτικοί-διαχειριστές της πλατφόρμας οι οποίοι 
παρακολουθούσαν καθημερινά την εξέλιξη των συζητήσεων και στις 58 ομάδες, 
παρέμβαιναν σε αυτές όταν οι αναρτήσεις ήταν αδόκιμες ή όταν οδηγούνταν σε αδιέξοδο και 
κυρίως καθώς πλησίαζε η καταληκτική ημερομηνία εργασίας στα Forums δηλαδή κατά την 8η 
εβδομάδα. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωναν όλη την κοινότητα στο 
ημερολόγιο του έργου για την πορεία των συζητήσεων. ΌΌταν υπήρχε συμφωνία στην ομάδα 
για τον κόμβο που πρότειναν οι μαθητές, οι δύο διαχειριστές εκπαιδευτικοί έλεγχαν την 
ορθότητα της πρότασης και την επικύρωναν ή έδιναν ανατροφοδότηση με σχόλια. Σε 
περίπτωση επικύρωσης, οι διαχειριστές ανακοίνωναν ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε 
ολοκληρώσει την εργασία της στο Forums και παρουσίαζαν σε όλη την κοινότητα την 
απόφαση (κόμβο στη χρονογραμμή) της συγκεκριμένης ομάδας. 

Μετάτην ολοκλήρωση της εργασίας μιας ομάδας μαθητών στο Forum,η συνεργασία των 
μαθητών συνεχιζόταν στο Padletτης σελίδας της ομάδας τους.Eκεί, τα μέλη της ομάδας 
έπρεπε να αναρτήσουν μια φωτογραφία για την εφεύρεση ή καταστροφή του 20ου αιώνα που 
είχαν συναποφασίσει στο Forumνα συνεισφέρουν ως κόμβο στην τελική χρονογραμμή. Η 
φωτογραφία για την εφεύρεση/καταστροφή έπρεπε να είναι συγκεκριμένων διαστάσεων και 
προδιαγραφών (οδηγίες δίνονταν στους μαθητές 
https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/343992) και να συνοδεύεται από ένα σύντομο 
κείμενομε βασικές πληροφορίες. Οι μαθητές της ομάδας θα σχολίαζαν και θα ψήφιζαν τις 
αναρτημένες φωτογραφίες που τα άλλα μέλη της ομάδας τους είχαν αναρτήσει στο Padletκαι 
έτσιοι δύο διαχειριστές εκπαιδευτικοί είχαν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα (φωτογραφία και 
περιγραφή) ώστε να δημιουργήσουν τον κόμβο της ομάδας στην κοινή και για τις 58 ομάδες 
χρονογραμμή. Στον ίδιο ηλεκτρονικό τοίχο (Padlet), τα μέλη της ομάδας μπορούσαν να 
αναρτήσουν κάθε άλλη δημιουργία τους που σχετιζόταν με την απόφαση της ομάδας τους, 
για παράδειγμα κάποια παρουσίαση ή επιπλέον πληροφορίες και συνδέσμους σε ιστότοπους 
που οι μαθητές είχαν διαπιστώσει ότι παρουσίαζαν ενδιαφέρον. 

Πρόκληση και δυσκολία για την κάθε ομάδα δεν ήταν μόνο οι χρονικοί περιορισμοί που 
είχαν εξαρχής τεθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας στα Forums έως τα Χριστούγεννα και 
όλου του έργου έως τις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά και η πίεση από την παράλληλη εργασία 
όλων των ομάδων στο ίδιο θέμα. Δεν υπήρχε λοιπόν μόνο η χρονική προθεσμία που είχε 
δοθεί στους μαθητές για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά υπήρχε και χρονική πίεση να 
συνεργαστούν και να καταλήξουν σε μια ομόθυμη και τεκμηριωμένη απόφαση για τον 
κόμβο που η ομάδα τους θα συνεισέφερε στη χρονογραμμή, πριν κάποια άλλη ομάδα 
συμφωνήσει πρώτη στην ίδια ιδέα που αυτοί συζητούσαν. Αν αυτό συνέβαινε, η ομάδα 
έπρεπε να ακολουθήσει τη διαδικασία αναζήτησης και συμφωνίας κόμβου από την αρχή ή να 
επανεξετάσει ιδέες που κάποια από τα μέλη της είχαν προτείνει και δεν προκρίθηκαν ή σε 
περίπτωση απόλυτου αδιεξόδου, κοντά στην καταληκτική προθεσμία, να συζητήσουν επί των 
προτάσεων που οι διαχειριστές εκπαιδευτικοί τους έκαναν, πράγμα το οποίο συνέβη μόνο σε 
τέσσερις από τις 58 συνολικά ομάδες.  

Παράλληλες δραστηριότητες ήταν οι ταχυδρομικές ανταλλαγές (με επακόλουθη 
δημιουργία σχετικού ebookhttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/285995)και οι 
τηλεδιασκέψεις https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/320608 για ανταλλαγές ευχών 
τα Χριστούγεννα, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα του ανήκειν στην κοινότητα, η δημιουργία 
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ψηφιακών παιχνιδιών , ο φωτογραφικός διαγωνισμός 
https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/420192 , η δημιουργία 
wikihttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/372818 . 

Η χρονογραμμή μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες των εταίρων 
https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/359694 και εκτυπώθηκε και παρουσιάστηκε στα 
σχολεία https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/282743.  

Τέλος έγινε εσωτερική αποτίμηση της δράσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς σε δύο 
στάδια: α) με την ολοκλήρωση του έργου το Φεβουάριοκαι συμμετοχή των 295 από τους 319 
μαθητές και 20 από τους 21 εκπαιδευτικούς με χρήση googleformsκαι β) τον Μάϊο για τις 
ανάγκες της ερευνητικής Διπλωματικής διατριβής της εισηγήτριας ,στα πλαίσια της φοίτησής 
της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα « Επιστήμες της Αγωγής» του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου στη Θεματική ενότητα «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», σε δείγμα 
85 από τους 319 μαθητές και 6 από τους 21 εκπαιδευτικούς και με χρήση ερωτηματολογίου 
και δομημένων συνεντεύξεων αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης 
παρουσιάζονται στο Twinspacehttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/359615. Tέλος, η 
δράση αξιολογήθηκε ως επιτυχής και στη βάση του αριθμού Εθνικών Ετικετών Ποιότητας 
και της βράβευσης σε Εθνικό επίπεδο στη Ρουμανία 
https://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/405542αλλά και κατά την παρουσίαση της 
Διπλωματικής Εργασίας της εισηγήτριας το Σεπτέμβριο.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο σχεδιασμός της δράσης, όπως περιγράφηκε, ήταν έντονα μαθητοκεντρικός και η 
επιτυχία του βασιζόταν εξ ολοκλήρου στη συμμετοχή, δραστηριοποίηση, διαβούλευση και 
συνεργασία των μαθητών. Ο ρόλος τωνσυμμετεχόντων εκπαιδευτικώνήταν να 
παρακολουθούν τα Forums των μαθητών τους και να τους εμψυχώνουν, παρακινούν και 
διευκολύνουν, παρέχοντας διευκρινίσεις,χωρίς άμεση καθοδήγηση και αυτόμόνο όταν 
υπήρχε αντίστοιχο αίτημα. 

Η υλοποίηση της δράσης ακολούθησε το σχεδιασμό και οι μαθητές είχαν τον έλεγχο της 
μάθησής τους, αναζητώντας πληροφορίες σε πηγές που οι ίδιοι επέλεγαν, λαμβάνοντας 
υπόψη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το copyright(έμφαση δόθηκε σε αυτό με τη 
δημιουργία αντίστοιχης σελίδας στο 
Twinspacehttps://twinspace.etwinning.net/43751/pages/page/421089αλλά και από τις επισημάνσεις 
των διαχειριστών στα Forum να αποφεύγεται η ακριβής αντιγραφή από το διαδίκτυο και να 
γίνεται αναφορά στις πηγές) Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν τις πληροφορίες που έβρισκαν ή 
που οι άλλοι μαθητές παρείχαν στην ομάδα τους προσπαθώντας να τις συνθέσουν, για να 
καταλήξουν σε μια ορθή επιλογή για την ομάδα τους. 

Η πίεση που στην κάθε ομάδα υπήρχε λόγω της παράλληλης εργασίας των άλλων 
ομάδων και ο κίνδυνος να «χάσουν» την επιλογή τους λόγω κωλυσιεργιών, καθώς μια άλλη 
ομάδα θα είχε προλάβει πρώτη να συμφωνήσει στην ίδια προτεινόμενη εφεύρεση, 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις να καταλάβουν ότι έπρεπε να αυτενεργήσουν και να 
παρακινήσουν τα λιγότερο ενεργά μέλη να δραστηριοποιηθούν στο Forum αλλά παράλληλα 
να είναι ευέλικτοι, να σκεφτούν αν οι αναρτήσεις τους διευκολύνουν την ομάδα τους, να 
διαπραγματευτούν και να πείσουν. Από την επεξεργασία των καταγραφών των αναρτήσεων 
στα Forums αλλά και από τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγιαεσωτερικής 
αξιολόγησης του έργου, προκύπτει ότι η συχότητα επίσκεψης των μαθητών στο Forumτης 
ομάδας τους ήταν πολύ μεγαλύτερη του μέσου όρου συνολικών αναρτήσεων ανά μαθητή. 
Αυτό δείχνει ωριμότητα συνεργασίας των μαθητών, αφού οι μαθητές ήταν ικανοί να 
αυτοσυγκρατούνται και περιόριζαν τον αριθμό των αναρτήσεών τους,αξιολογώντας πότε η 
σιωπή τους διευκόλυνε την ομάδα τους στη λήψη απόφασης. ΈΈτσι, επιβεβαιώθηκε ότι η 
συμμετοχή με αναρτήσεις στα Forum δεν είναι δόκιμο να ταυτιστεί με την έννοια της 
συνεργασίας. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της δράσης: 
• Επιτεύχθηκεο στόχος της παρούσας δράσης, δηλαδή να συμμετέχουν, να 
συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν εξατομικευμένα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 
21ου αιώνα όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές με τη χρήση του εργαλείου των Forum σε μια εξ 
αποστάσεως διασχολική συνεργασία, παράγοντας ένα τελικό προϊόν, στο οποίο το λιθαράκι 
καθενός από τους 319 συμμετέχοντες μαθητές είναι διακριτό 
• Εκπαιδευτικοί και μαθητές αποτίμησαν ως πολύ θετική την εμπειρία της εργασίας των 
μαθητών στα Forumς στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και στη δημιουργία 
κοινότητας μάθησηςκι επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε αντίστοιχες 
δράσεις 
• Επισημάνθηκαν σημεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που επιδέχονται βελτιώσεις 
όπως η προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας στα Forums, ο ρόλος και ο βαθμός εμπλοκής 
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των εκπαιδευτικών αλλά και η εξάρτηση ανάλογων δράσεων από την επάρκεια του 
τεχνολογικό εξοπλισμού των σχολείων. 

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πεδίο της εκπαιδευτικής χρήσης των Forum σε εξ 
αποστάσεως διασχολικές συνεργασίες παρουσιάζει πολλές ενδιαφέρουσες 
ερευνητικές πτυχές και αισιοδοξούμε ότι η παρούσα μελέτη θα αποτελέσει μια πρώτη 
ενδεικτική προσέγγιση, αλλά και ένα ενθαρρυντικό παράδειγμα στους 
εκπαιδευτικούς να επιχειρήσουν αντίστοιχης μεθοδολογίας έργα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια της ευρείας διάδοσης του διαδικτύου και της ενσωμάτωσης των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην μάθηση, θεωρούμε πως 
έχουν θέση και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) ή 
GeographicInformationSystems (GIS). Το ΓΕ.Λ Βραχναιίκων, το 2ο τετράμηνο του σχολικού 
έτους 2017-18, συμμετείχε ως μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα «ArcGISonline 
για σχολεία» της ESRI. ToArcGISonline είναι μία πλατφόρμα χαρτογράφησης με 
τεχνολογίαcloud που κάνει την διδασκαλία των GIS εύκολη. Η πλατφόρμα αξιοποιήθηκε από 
τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) 
της Α’ τάξης, στην καταγραφή από τους μαθητές των θαλάσσιων απορριμμάτων στην 
παραλία Βραχναιίκων, κάνοντας χρήση της εφαρμογή collectorforArcGIS και των έξυπνων 
κινητών τους, και, τέλος,στο βραβευμένο με την ετικέτα ποιότητας έργο eTwinning, 
“ItinerariesinmyTown”. 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί αφενός να παρουσιάσει τις δυνατότητες της πλατφόρμας 
αλλά και αφετέρου να μεταφέρει την εμπειρίας από την αξιοποίηση της πλατφόρμας 
ArcGISonlineστο βραβευμένο με ετικέτα ποιότητας έργο eTwinning “ItinerariesinmyTown”.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: GIS, ArcGISonline,  StoryMaps, WebMaps, GIS στην εκπαίδευση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σχεδόν οτιδήποτε συμβαίνει, λαμβάνει χώρα πάνω στη γη. Οι δραστηριότητες των 

ανθρώπων στο μεγαλύτερο μέρος τους εξελίσσονται στην επιφάνεια της γης. Τα πράγματα, 
τα γεγονότα και οι σχέσεις συμβαίνουν σε σχέση με τον χώρο και τον χρόνο. Σήμερα, η 
χωρική σκέψη είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αστική εξάπλωση, η απώλεια βιοποικιλότητας, η βιώσιμη 
γεωργία, η ποιότητα και η ποσότητα των υδάτων, το έγκλημα, η πολιτισμική πολυμορφία, η 
ενέργεια, ο τουρισμός, η πολιτική αστάθεια και οι φυσικοί κίνδυνοι, μεγαλώνουν σε 
παγκόσμια κλίμακα, και επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας.Η 
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων απαιτεί ένα πληθυσμό που έχει σταθερή θεμελίωση στη 
γεωγραφία, ο οποίος μπορεί να δει την "μεγάλη εικόνα" αλλά και να καταλαβαίνει πώς τα 
διαφορετικά πρότυπα και τάσεις συσχετίζονται από την παγκόσμια κλίμακα μέχρι την τοπική 
κοινότητα. Η χωρική σκέψη ασχολείται με όλα τα σχετικά ζητήματα της εποχής μας, διότι 
όλα αυτά τα θέματα έχουν γεωγραφική συνιστώσα. Η διδασκαλία της χωρικής σκέψης 
προσφέρει στους ανθρώπους τις δεξιότητες να κατανοήσουν και να δράσουν στα μεγάλα 
ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης Γη. ( Joseph J. Kerski, 2018) 

Ως εκ τούτου, ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι και η 
διαμόρφωση γεωγραφικά εγγράμματων πολιτών ικανών να κατανοούν και να 
επεξεργάζονται γεωπληροφορίες που κατακλύζουν τον κόσμο γύρω μας.Στις 
τεχνολογίες γεωπληροφοριών ανήκουν και τα GIS (GeographicInformationSystem), τα 
οποία έχουν συμπεριληφθεί στις 25 πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουν επηρεάσει τον 
τρόπο ζωής της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα (Cooketal., 1994 ). 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο 
ανάλυσης χωρικών δεδομένων που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες και 
εκπαιδευτικούς. Τα GIS χρησιμοποιούν χάρτες σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά τα 
συστήματα, οι χάρτες είναι δυναμικοί και αλληλεπιδραστικοί, σε αντίθεση με τα 
στατικά έγγραφα. Επίσης μπορούν να συνδυαστούν με άλλους χάρτες και δεδομένα, 
καθώς και με γραφήματα, βάσεις δεδομένων και πολυμέσα. 

Εδώ και περίπου δυο δεκαετίες στα πεδία εφαρμογής των GIS έχει συμπεριληφθεί 
και η εκπαίδευση. Τα πιθανά ευεργετικά αποτελέσματα από την ενσωμάτωση των 
GIS στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης και συζητήσεων 
στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αγνοούν την ύπαρξη 
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των συστημάτων GIS και δενγνωρίζουν πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου ναενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.(Σιούπη Χ, 2015) 

ΈΈνα από τα σημαντικά εμπόδια που μέχρι και πολύ πρόσφατα παρακώλυαν την 
χρήση GIS στησχολική εκπαίδευση,ήταν ή μη ύπαρξη ενός διαδικτυακού λογισμικού 
WebGIS, απλό στην χρήση, χωρίς κόστος για τα σχολεία και με συνεχή υποστήριξη. 
ΈΈνα τέτοιο λογισμικό είναι το ArcGISOnline, το οποίο είναι μια ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα χαρτογράφησης που βασίζεται σε Cloud τεχνολογία και κάνει τη 
διδασκαλία των μαθημάτων με το GIS πολύ εύκολη.To 2014 η ESRI, υποστηρίζοντας 
το πρόγραμμα ConnectED που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Αμερικής Obama το 2013, 
πρόσφερε δωρεάν την πλατφόρμα ArcGISonline σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (theWhiteHouse, 
2013).Η ESRIεπέκτεινε το πρόγραμμα ArcGISonlineforschools  και στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής ένωσης. Σταδιακά, πολλά σχολεία της Μεγάλής Βρετανίας, της 
Ολλανδίας, Γερμανίας και άλλων χωρών, συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
ArcGISonlineforschools αξιοποιώντας έτσι τα GIS στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Η 
Ελλάδα ξεκίνησε να συμμετέχει στο πρόγραμμα το Μάρτιο, 2018, με το Γενικό 
Λύκειο Βραχναιίκωννα επιλέγεται ως πιλοτικό σχολείο από την ESRI και την 
MarathonData Systems.Ο υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής πληροφορικής του 
σχολείου, αξιοποίησε την παραπάνω πλατφόρμα στην τάξη το δεύτερο τετράμηνο του 
σχολικού έτους 2017-18 σε πολλές δράσεις.Σε αυτήν την εργασία γίνεται μία 
παρουσίαση της πλατφόρμας ArcGISonline και κατατίθενται η εμπειρία και τα 
συμπεράσματα από την αξιοποίηση της πλατφόρμας στην ανάπτυξη του έργου 
eTwinning“ItinerariesinmyTown”. 

HΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ArcGISOnline. 
Το ArcGISOnline είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα χαρτογράφησης που 

βασίζεται σε Cloud τεχνολογία και κάνει τη διδασκαλία των μαθημάτων με το GIS 
πολύ εύκολη. Η εφαρμογή αυτή δεν χρειάζεται εγκατάσταση, απλά χρειάζεται ένα 
πρόγραμμα περιήγησης (browser) για να ξεκινήσει κάποιος να το δουλεύει. 
Δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα: 

• Εξερεύνηση δεδομένων από έτοιμους χάρτες. 
• Συνεργασία με τους χρήστες της πλατφόρμας για την δημιουργία διαδικτυακών 

χαρτών και δημοσίευση εργασιών 
• Δημιουργία δικτυακών και mobile εφαρμογών.  
• Πρόσβαση σε web χάρτες από συσκευές smartphone ή tablets 
• Ενσωμάτωση χαρτών και εφαρμογών σε ιστοσελίδες. 
• Δημιουργία StoryMap (αφηγηματικούς χάρτες)  
• Καταγραφή και ψηφιοποίηση δεδομένων στο πεδίο με το collectorforArcGIS. 

 
Σχήμα 1. Δυνατότητες του ArcGISonline 

Πλεονεκτήματα της χρήσης της πλατφόρμα στην σχολική εκπαίδευση 
• Εύκολη στην χρήση, λειτουργική, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Ως εκ 

τούτου η διδασκαλία των μαθημάτων με το GIS γίνεται πολύ εύκολη. 
• Είναι διαδικτυακή, δηλαδή δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον τοπικό υπολογιστή. 
• Βασίζεται σε Cloud τεχνολογία, δηλαδή τα πάντα βρίσκονται στο σύννεφο. 
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• Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα εντυπωσιακούς διαδικτυακούς 
χάρτες αλλά και να χρησιμοποιήσουν και έτοιμους. 

• Οι μαθητές θα λατρέψουν την εφαρμογή για την δημιουργία αφηγηματικών χαρτών 
(StoryMaps) καθώς και την collectorforArcGIS για την συλλογή πληροφοριών στο πεδίο 
χρησιμοποιώντας τα έξυπνά κινητά τους. 

• Δημοσίευση των διαδικτυακών και αφηγηματικών χαρτών στο οργανισμό (σχολείο) 
αλλά και δημόσια στο διαδίκτυο. 

• Ενσωμάτωση των διαδικτυακών και αφηγηματικών χαρτών σε ιστοσελίδες 
• ΌΌλες οι εφαρμογές λειτουργούν εξίσου καλά σε PCs, laptops, tablets και smartphones. 
• Οι μαθητές έχουν τους δικούς του ονομαστικούς λογαριασμούς κάτω από τον 

οργανισμό. 
• Δυνατότητα δημιουργίας ομάδων μαθητών και συνεργασίας τους για την δημιουργία 

εφαρμογών. 
• Εξελληνισμένο περιβάλλον χρήστη. Διαθέσιμοι οδηγοί χρήσης για το λογισμικό 

(tutorials). 
• Είναι χωρίς κόστος για σχολεία. 

Πρόσβαση στην πλατφόρμα 
Το σχολείο θα πρέπει μέσα από την ιστοσελίδα της MarathonDataSystems με τίτλο 

«ΠλατφόρομαArcGIS για σχολεία» (http://gis4greekschools.maps.arcgis.com/home) να 
αιτηθεί για άδεια χρήσης και ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «ArcGISonline για 
σχολεία». Η χρήση της πλατφόρμα είναι χωρίς κόστος. Στην συνέχεια, ο διαχειριστής- 
εκπαιδευτικός, μπορεί να δημιουργήσει την ιστοσελίδα για τον οργανισμό του 
(σχολείο), να δώσει πρόσβαση στους μαθητές του, να τους οργανώσει σε ομάδες, να 
κατηγοριοποιήσει τις εργασίες τους και πολλά άλλα. Σας προτρέπουμε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μαςώστε να δείτε ένα  παράδειγμα αλλά 
και να εξερευνήσετε τις εργασίες μας.( http://lyc-vrachn.maps.arcgis.com) 
Διαδικτυακοί χάρτες (WebMaps) 

Οι διαδικτυακοί χάρτες είναι online χάρτες που δημιουργούνται με το ArcGIS οι 
οποίοι μπορούν και αλληλοεπιδρούν με γεωγραφικό περιεχόμενο και είναι 
οργανωμένοι σε επίπεδα. Είναι διαθέσιμοι στον οργανισμό αλλά και στο διαδίκτυο αν 
τους κάνετε δημόσιους και προ βάσιμοι μέσω των έξυπνων κινητών και 
τωνταμπλετών. Οι διαδικτυακοί χάρτες περιέχουν χάρτες υπόβαθρων θεματικά 
επίπεδα (layers), υπομνήματα, καθώς και εργαλεία πλοήγησης. Διαθέτουν επιπλέον 
γκαλερί με βασικούς χάρτες απεικόνισης (basemaps), οι οποίοι δίνουν την δυνατότητα 
αλλαγής του τοπογραφικού υπόβαθρου, την προσθήκη αναδυόμενων παραθύρων 
που εμφανίζουν για κάθε στοιχείο σχετικούς συνδέσμους και διαδικτυακές εικόνες.  
Η διαδικασία κατασκευής ενός διαδικτυακού χάρτη είναι σχετικά απλή στο 
ArcGIsonline και περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο της MarathonDataSystem 
(https://goo.gl/nUCM6p).  

Οι διαδικτυακοί χάρτες είναι ιδιαίτεροι διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να 
μοιραστούν με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε συσκευή όπως δείχνει και το 
σχήμα 2. 
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Σχήμα 2. Απεικόνιση του που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διαδικτυακός χάρτης. 

Αφηγηματικοί χάρτες (StoryMaps) 
Τα StoryMaps της ESRI είναι απλές web εφαρμογές που συνδυάζουν 

διαδραστικούς χάρτες, περιεχόμενο πολυμέσων και εμπειρίες χρηστών με σκοπό να 
διηγηθούν ιστορίες για τον κόσμο. Λειτουργούν εξίσου καλά σε PCs, laptops, tablets 
και smartphones. Είναι opensource, ελεύθερα να τα κατέβουν και να τα 
προσαρμοστούν. Τέλος περιλαμβάνουν μια σειρά από εφαρμογές που παρέχουν 
διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τους χάρτες. Ταstorymaps είναι σημαντική 
τεχνολογική εξέλιξη του ArcGIS και αυτό διότι προσφέρουν υπηρεσίες και πόρους, 
από τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν όλοι, και αυτό διότι φέρνουν την δύναμη 
της γεωγραφικής και χωρικής ανάλυσης, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες 
γνώσεις για την κατασκευή της εφαρμογής. 

Η δημιουργία αφηγηματικού χάρτη είναι πολύ απλή και στηρίζεται στη χρήση 
των WebMaps και θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δημιουργία τους στο ArcGISonline. 
Μπορείτε να δείτε πώς να δημιουργήσετε έναν αφηγηματικό χάρτη στο εγχειρίδιο της 
MarathonDataSystem(https://arcg.is/0n1W9f0). 
 

 
Σχήμα 3. Παράδειγμα αφηγηματικού χάρτη από μαθητή του σχολείου μας. 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ArcGISOnline ΣΤΟ ΓΕ.Λ 
ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ 

Το Γενικό Λύκειο Βραχναιίκων βρίσκεται στα Βραχναίικα, παραλιακό προάστιο 
της Πάτρας. Φοιτούν περίπου 150 μαθητές και διδάσκουν συνολικά 17 εκπαιδευτικοί. 
Αν και είναι ένα περιφερειακό σχολείο, τα τελευταία χρόνια γίνεται μία συντονισμένη 
προσπάθεια διεθνοποίησης και καινοτομίας με σκοπό το σχολείο να ενισχύσει με 
εγκάρσιες δεξιότητες και γνώσεις τους μαθητές του, τους αυριανούς Ευρωπαίους 
πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(Comenius, Etwinning, Erasmus+), προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 
(Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας, Θέατρο), εκπαιδευτικές επισκέψεις 
στο εσωτερικό και εξωτερικό αλλά και την συμμετοχή σε συνέδρια και διαγωνισμούς. 

Τον Ιανουάριο 2018, στο σχολείο μας ξεκίνησεη υλοποίηση ενός έργου 
eTwinningτο οποίο θα παρουσιαστεί στην συνέχεια. Βασικός στόχος του έργου ήταν η 
δημιουργία διαδραστικών ταξιδιωτικών διαδρομών που να ενσωματώνουν 
οπτικοακουστικό υλικό. Ως εκ τούτου, προέκυψε η ανάγκη για μια online πλατφόρμα 
χαρτογράφησης. Εκείνη την περίοδο η ESRI ετοιμαζόταν να προωθήσει το “ArcGIS 
for schools” στην σχολική εκπαίδευση μέσω του αντιπροσώπου της στην Ελλάδα, 
MarathonDataSystem, και έτσι μας επέλεξε ως πιλοτικό σχολείο.Τον Μάρτιο του 2018, 
η εταιρεία παρείχε στο σχολείο μας έναν λογαριασμό ArcGIS OnLine for 
Organizations που περιλαμβάνει 50 ονομαστικούς χρήστες. Αφού έγινε η σχετική 
επιμόρφωση από την εταιρία ξεκίνησε άμεσα η αξιοποίηση της από τον καθηγητή 
πληροφορικής του σχολείου σε τρεις περιπτώσεις, στο μάθημα της ερευνητικής 
εργασίας της Α’ λυκείου, στην καταγραφή-ψηφιοποίηση των θαλάσσιων 
απορριμμάτων της παραλίας Βραχναιίκων από τους μαθητές με τα έξυπνα κινητά 
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τους και τέλος στην υλοποίηση ενός eTwinningέργου που παρουσιάζεται στην 
συνέχεια. 

ΧΡΗΣΗΤΗΣΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ArcGIS ΟnlineΣΤΟΕΡΓΟeTwinning “Itineraries in my Town” 
Το έργο 
Το σχολικό έτος 2017-18, πέντε σχολεία από την Ελλάδα (ΓΕΛ Βραχναιίκων & 3ο 

ΓΕΛ Αργυρούπολης), την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία συμμετείχαν στην 
υλοποίηση του έργου με τίτλο “ Ταξιδιωτικές διαδρομές στην πόλη μας” 
(ItinerariesinmyTown). Βασικός στόχος του έργου ήταν το κάθε σχολείο να 
δημιουργήσει μία ταξιδιωτική διαδρομή πάνω στο χάρτη στην οποία οι μαθητές να 
παρουσιάζουν τα αγαπημένα τους μέρη (StoryMap). Κατά την διάρκεια υλοποίησης 
του έργου, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ολιγομελείς ομάδες και επέλεξαν το αγαπημένο 
μέρος της πόλη τους. Στην συνέχεια, το επισκέφθηκαν, και αφού συλλέξανε σχετικές 
πληροφορίες δημιούργησαν πρωτότυπο πολυμεσικό υλικό. Σταδιακά, μεταφόρτωσαν 
το υλικό αυτό στο ‘twinspace”. Στην συνέχεια οι ομάδες συγκέντρωσαν το πολυμεσικό 
υλικό και αξιοποιώντας την πλατφόρμα χαρτογράφησης “ArcGISonline” το 
αποτύπωσαν πάνω στο χάρτη δημιουργώντας έτσι διαδραστικές ταξιδιωτικές 
διαδρομές (αφηγηματικοί χάρτες -StoryMaps) με τα ξεχωριστά για αυτούς μέρη της 
πόλης τους. Τέλος, η ομάδα του Λυκείου Βραχναιίκων δημιούργησε μία εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα android, στο περιβάλλον του AppInventor. Μέσω της εφαρμογής 
μπορεί κάποιος να γνωρίσει όλους τους συνεργάτες του έργου, να οδηγηθεί στο 
twinspace του έργου και να φορτώσει τις ταξιδιωτικές διαδρομές.  

Το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου υλοποιήθηκε στο μάθημα της Ερευνητικής 
Εργασίας (Project), βάσει του οποίου ομάδες μαθητών αναλαμβάνουν ένα θέμα, 
συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται και στη συνέχεια τις αξιοποιούν για την 
σύνθεση της εργασίας. ΈΈτσι, το θέμα του έργου etwinning ταυτίστηκε με το θέμα της 
ερευνητικής εργασίας.Με δεδομένο ότι η γλώσσα εργασίας του έργου μας ήταν η 
Αγγλική, πολλά κείμενα γραμμένα από τους μαθητές διορθώθηκαν και επιμελήθηκαν 
στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας.Επιπρόσθετα, το μάθημα της πληροφορικής 
αξιοποιήθηκε έτσι ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με εργαλεία που 
χρησιμοποιούσαν για την υλοποίηση του έργου, όπως το ArcGISonline και το 
AppInventor. 

Η παιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόστηκε για την διεξαγωγή του έργου ήταν η 
“Μέθοδος Project”. ΈΈγινε παρουσίαση στην ομάδα μαθητών eTwinning το θέμα και οι 
στόχοι του έργου. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν ελεύθερα ιδέες, 
σκέψεις, εμπνεύσεις, και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Αφού έγιναν οι 
κατάλληλες αποσαφηνίσεις, και εξετάστηκαν όλες οι ανάγκες και επιθυμίες των 
μελών, λήφθηκαν οι αποφάσεις και προγραμματίστηκαν οι ενέργειες. Το πρώτο βήμα 
ήταν να γίνει η συγκρότηση ολιγομελών ομάδων (2-4 άτομα) και η ανάθεση εργασιών 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.  
Η κάθε ομάδα αφού έκανε σχετική έρευνα και επεξεργάστηκε όλα τα δεδομένα, 
επέλεξε να παρουσιάσει ένα μέρος της πόλης. Η συλλογή πολυμεσικού υλικού έγινε 
κυρίως με επίσκεψη στο πεδίο (Μελέτη πεδίου) και το διαδίκτυο. Στην συνέχεια οι 
ομάδες, στην τάξη, αξιοποιώντας το υλικό που είχαν συλλέξει, προχώρησαν στην 
δημιουργία παρουσιάσεων. Οι ομάδες παρουσίασαν την δουλειά τους στην τάξη και 
αφού έγινε ανατροφοδότηση και η τελική αξιολόγηση, το υλικό μεταφορτώθηκε στο 
twinspace. 

Στο επόμενο στάδιο, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μαζί με μία μικρή ομάδα 
μαθητών,  αξιοποιώντας την πλατφόρμα χαρτογράφησης “ArcGISonline” της ESRI  
αποτύπωσαν το οπτικοακουστικό υλικό πάνω στο χάρτη δημιουργώντας έτσι 
διαδραστικές ταξιδιωτικές διαδρομές. Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα 
χαρτογράφησης “ArcGISonline” είναι ένα καινούργιο εργαλείο για την εκπαίδευση 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις συνεργαζόμενες χώρες, προηγήθηκε σχετική 
επιμόρφωση από τον εκπαιδευτικό πληροφορικής του ΓΕ.Λ. Βραχναιίκων, μετά από 
δική του επιμόρφωση από την εταιρία. Επιπρόσθετα, μία μικρή ομάδα μαθητών του 
ΓΕ.Λ. Βραχναιίκων μαζί με το καθηγητή πληροφορικής, δημιούργησαν μία εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα android, στο περιβάλλον AppInventor (Σχήμα 4) 
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Σχήμα 4.Screenshosts από εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα android 

Εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και την εμπειρία στο συγκεκριμένο εργαλείο και 
στην εφαρμογή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, προχωρήσαμε σε σημαντικές 
δράσεις διάχυσης όπως την συμμετοχή  στην 26η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών 
ArcGIS (Αθήνα, Μάιος 2018) (Σχήμα 5) και το 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής 
Δημιουργίας (Πάτρα, Απρίλιος 2018).Σχήμα 5.   

 
Σχήμα 5. Το ΓΕ.Λ Βραχναιίκων στην Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 

Τέλος, οι μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργαστήκανε στο δια ζώσης (onsite) event 
που πραγματοποιήθηκε στο Ιταλικό σχολείο (Oderzo, Απρίλιος 2018). Αφού πρώτα 
συμμετείχαμε σε διάφορες δραστηριότητες γνωριμίας, περπατήσαμε την Ιταλική 
ταξιδιωτική διαδρομή και τέλος η ομάδα της Πάτρας παρουσίασε την ταξιδιωτική 
διαδρομή για την πόλη της. 
Αποτελέσματα: 

• Ως τελικό καινοτόμο προϊόν προέκυψε η δημιουργίαweb εφαρμογής με την χρήση του 
εργαλείου “ArcGISonline”. Η εφαρμογή ενσωματώνει όλους τους 
αφηγηματικούςχάρτες (StoryMaps) που δημιούργησαν τα συνεργαζόμενα σχολεία.. 
(https://arcg.is/1O80GX)  

• Εφαρμογή για έξυπνα κινητά Android:(Σε “apk”: https://goo.gl/CWnqAj) (Screenshots: 
https://goo.gl/j7uVFa) 

Δημιουργία των ταξιδιωτικών διαδρομών με το ArcGISonline 
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Για τον σχεδιασμό και την δημοσίευση του αφηγηματικού χάρτη οι ομάδες 
εργάστηκαν ως εξής:

 
Σχήμα 6. Διαγραμματική αναπαράσταση δημιουργίας και δημοσίευσης του StoryMap. 

• Κατανόηση του θέματος: Δημιουργία αφηγηματικού χάρτη στον οποίο 
παρουσιάζονται τα αγαπημένα μέρη των μαθητών στην πόλη τους. 

• Επίσκεψη στο πεδίο: Η κάθε ομάδα επισκέφτηκε το μέρος της πόλης που ήθελε να 
παρουσιάσει. Τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο. Στην τάξη, αφού αναζήτησε 
πληροφορίες  από το διαδίκτυο, δημιούργησε μία παρουσίαση για το μέρος σε βίντεο 
ή αρχείο doc ή powerpoint.(https://twinspace.etwinning.net/55412/pages/page/363506)  

• Δημιουργία webMap στο ArcGISonline: Αποτύπωση της ταξιδιωτικής διαδρομής. 
Εντοπίστηκαν τα μέρη της πόλης που ήθελαν να παρουσιάσουν οι μαθητές στο χάρτη, 
έγιναν οι κατάλληλες παραμετροποιήσεις. Ο διαδικτυακός χάρτης δημοσιεύτηκε. 
(http://arcg.is/1TSKGb)   

• Επιλογή κατάλληλου StoryMap (template): Το πρότυπο (template) που επιλέχθηκε είναι 
το MapJournal. (https://arcg.is/1WTPCf)  

• Προσθήκη (διαμοιρασμός) του web map στο Story Map: Ενσωμάτωσητου web map στο 
Story Map. 

• Ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού: Κάθε μέροςτης πόλης που παρουσιάζουν οι 
μαθητές θεωρείται μία ενότητα για το StoryMap. Εκεί ενσωματώνονται φωτογραφίες, 
κείμενο και βίντεο ενώ παράλληλα βλέπουμε στον χάρτη το μέρος. 
(https://arcg.is/1WTPCf)  

• Δημοσίευση του StoryMap: Δημοσίευση του αφηγηματικού χάρτη στον οργανισμό μας 
ή και στο διαδίκτυο. Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ιστοσελίδα.  
(https://twinspace.etwinning.net/55412/pages/page/399422)   

Το συγκεκριμένο eTwinning έργο βραβεύθηκε με την Εθνική Ετικέτα 
Ποιότητας.Το τελικό αφηγηματικό χάρτη (τελικό προϊόν του έργου) που ενσωματώνει 
όλους τους αφηγηματικούς χάρτες των συνεργαζόμενων σχολείων μπορείτε να δείτε 
στην ακόλουθη διεύθυνση: https://arcg.is/1O80GX. ΌΌλο το υλικό καθώς και άλλα 
τελικά προϊόντα μπορείτε να δείτε στο twinspace του έργου. 
(https://twinspace.etwinning.net/55412)  

Δηµοσίευση του Story Map 

Ενσωµάτωση του πολυµεσικού υλικού  

Προσθήκη (διαµοιρασµός) του web map στο Sory Map 

Επιλογή κατάλληλου Story Map (templete)  

Δηµιουργία web Map στο ArcGIS online 

Επίσκεψη στο πεδίο. Συλλογή πληροφοριών και δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού 

Κατανόηση του θέµατος 
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Σχήμα 7. Δείγμα από το StoryMap της Ομάδας μας. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα GISστην εκπαιδευτική διαδικασία, προωθούν την κριτική σκέψη αφού επιτρέπουν 

στους μαθητές γρήγορα και ευέλικτα να συλλέξουν δεδομένα, να τα αποτυπώσουν στον 
χάρτη, να τα αναλύσουν και να θέσουν το ερώτημα που τους ενδιαφέρει οδηγούμενοι στην 
λήψη αποφάσεων. Η διδασκαλία με τα GISγίνεταιεύκολη με την εφαρμογήArcGISonline της 
ESRI. Βέβαια, η συγκεκριμένη εργασία σε καμία περίπτωση δεν επιδίωξε να αποτελέσει ένα 
εγχειρίδιο για την χρήση της πλατφόρμας ArcGISonline. ΆΆλλωστε,αφενός η ίδια η 
εταιρίαδιαθέτει πολλούς ηλεκτρονικούς οδηγούς χρήσης (tutorials) του λογισμικούκαι 
αφετέρου υπάρχουν πολλά σχετικά webinarvideo στο YouTube. Η εργασία, μάλλον, 
αποσκοπεί να παρουσιάσει το πλαίσιο της χρήσης των GIS στη εκπαιδευτική διαδικασία 
μέσα από την γνωριμία με την πλατφόρμα χαρτογράφησης  ArcGISonline της ESRI, η οποία 
αξιοποιήθηκε  πιλοτικά στο ΓΕ.Λ Βραχναιίκων το 2ο τετράμηνο του σχολικού έτους 2017-
18.Στα πλαίσια αυτά, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε την εμπειρίας μας από την 
αξιοποίηση της πλατφόρμας ArcGISonlineστο σχολείο μας, σε ποιους τομείς την 
αξιοποιήσαμε αλλά και τις εφαρμογές που δημιουργήσαμε. 

Εν κατακλείδι, με δεδομένο ότι ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, οι μαθητές θα 
πρέπει να μάθουν να την αναλύουν, να την αξιολογούν και να την αξιοποιούν για την λήψη 
αποφάσεων. Τα εργαλεία GIS μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. ΈΈνα 
τέτοιο εργαλείοείναι η πλατφόρμα χαρτογράφησηςArcGISonline της ESRI, η οποία είναι 
χωρίς κόστος για τα σχολεία, είναι εύκολη στην χρήση χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες 
γνώσεις τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές, κάτι που κάνει την 
διδασκαλία με ταGISελκυστική. Από την πλευρά των μαθητών οι εντυπώσεις τους 
αποτυπώνονται στο συννεφόλεξο. (Σχήμα 8). 

Η ένταξη των GIS στην σχολική εκπαίδευση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
χρήση μίας πλατφόρμα χαρτογράφησης. Θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό στόχο της 
εκπαιδευτικής πολιτικής ενός κράτους. Ωστόσο, ελπίζουμε, πως περισσότερα σχολεία θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα ArcGISonlineforschools έτσι ώστε να δώσουν την δυνατότητα 
ενός ακόμα ισχυρού ψηφιακού εργαλείου στα χέρια του εκπαιδευτικού.  
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Σχήμα8 . Συννεφόλεξο από τους μαθητές για την χρήση της πλατφόρμας ArcGISonline. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θέλω να ευχαριστήσω: 

• Tον Ιωάννη Κοντό, στέλεχος της εταιρείας DataMarathonSystems, που μας επέλεξε ως 
πιλοτικό σχολείο στο πρόγραμμα ArcGISonlineforschools αλλά και όλη την ομάδα της 
εταιρίας που εργάζεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την συνεχή υποστήριξη 
τους.  

• Την Διευθύντρια του σχολείου Αλεξάνδρα Κοπανά για την συνεχή στήριξή της. 
• Τους συνάδελφους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην παιδαγωγική ομάδα του 

έργου eTwinning. 
• Τους μαθητές του ΓΕ.Λ Βραχναιίκων που συμμετείχαν στην υλοποίηση όλων των 

εργασιών που δημιουργήθηκαν με την πλατφόρμα ArcGISonline.  
• Tην καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, Ζέττα Νικολοπούλου για την επιμέλεια των 

Αγγλικών κειμένων. 
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«Αν τα βιβλία μιλούσαν»: εμπλουτίζοντας ένα σχολικό βιβλίο 
με χρήση Επαυξημένης πραγματικότητας. ΈΈνα έργο Erasmus+ 

που γεννήθηκε από ένα eTwinning 

Παυλίδου Δέσποινα1 Λύτσιος Δημήτριος 2  

1 Εκπαιδευτικός, 3ο Γυμνάσιο Βέροιας 
pavlidou_despoina@yahoo.com 

2 Εκπαιδευτικός, 4ο Γυμνάσιο Βέροιας 
dlytsios@yahoo.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Υλοποιώντας έργα eTwinning επί δέκα περίπου έτη αντιληφθήκαμε πως η σταθερή 

παρουσία αξιόλογων συνεργατών μας έδωσε πολλές δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα ήταν 
η υλοποίηση έργων με υψηλούς στόχους και η δεύτερη δυνατότητα ήταν η εξέλιξη ενός 
έργου eTwinning σε Erasmus+ KA01. 

Το σχολείο της Ιταλίας με το οποίο συνεργαζόμαστε σταθερά τα τελευταία έτη διαθέτει 
αξιόλογους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνεργάζονται άψογα μαζί μας. Υλοποιήσαμε ένα 
μεγάλο έργο eTwinning όπου με χρήση εφαρμογών Επαυξημένης πραγματικότητας Augmented 
Reality (AR) καταφέραμε να εμπλουτίσουμε ένα μεγάλο μέρος του σχολικού βιβλίου της 
Ιστορίας της Β’ Γυμνασίου με υλικό που οι μαθητές επέλεξαν ή δημιούργησαν. Επιλέχτηκε το 
μάθημα της Ιστορίας επειδή περιλάμβανε την Ρωμαϊκή ιστορία και οι συνεργάτες μας ήταν 
από την Ιταλία.  

Το έργο είχε τόσο μεγάλη απήχηση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε οι συνεργάτες 
μας από την Ιταλία αποφάσισαν να οργανώσουν μια επίσκεψη στο σχολείο μας στην Ελλάδα 
στα πλαίσια ενός Erasmus+ προγράμματος που αφορούσε επιτόπια εκπαίδευση και 
παρακολούθηση των πρακτικών που εφαρμόσαμε στην Ελλάδα και θεωρήθηκαν εξαιρετικές 
από τους συνεργάτες μας.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επαυξημένη πραγματικότητα, Ψηφιακή Αφήγηση, Ιστορία 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η κοινότητα του eTwinning είναι ίσως η μεγαλύτερη κοινότητα εκπαιδευτικών στην 

Ευρώπη και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες σε εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν 
τεχνογνωσία και απόψεις πάνω σε εκπαιδευτικά ζητήματα και πρακτικές. Υλοποιούμε 
προγράμματα με συναδέλφους από διάφορα σχολεία τα τελευταία 10 σχεδόν έτη και 
εκτιμούμε την δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας ανάμεσα σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το σχολικό έτος 2015-16 υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα με θέμα 
την Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Narration) με το σχολείο Liceo Torricelli, στην πόλη Faenza της 
Ιταλίας και την εκπαιδευτικό κα Maria-Celestina DiSerio. Η ανταλλαγή ιδεών ήταν μεγάλη και 
αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους συνεργάτες μας ήταν η επιθυμία μας να 
χρησιμοποιήσουμε Επαυξημένη Πραγματικότητα ( Augmented Reality) σε κάποια μαθήματα 
στο σχολείο μας. Την αρχική ιδέα είχε η εκπαιδευτικός κα Παυλίδου στο 3ο Γυμνάσιο 
Βέροιας και ο κος Λύτσιος στο 4ο Γυμνάσιο Βέροιας. 

Επαυξημένη Πραγματικότητα είναι η «ενσωμάτωση ενός τρισδιάστατου εικονικού 
αντικειμένου σε ένα πραγματικό τρισδιάστατο περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο» (Azuma, 
1997). Στην εκπαίδευση αυτό μπορεί να συμβεί αν ενσωματωθούν βίντεο, εικόνες ή αρχεία 
ήχου σε ένα πραγματικό αντικείμενο όπως μια εικόνα στο σχολικό βιβλίο όπου ο χρήστης 
χρησιμοποιεί μια εφαρμογή σε κινητή ηλεκτρονική συσκευή προκειμένου να δει το 
ενσωματωμένο υλικό. Η αρχική ιδέα άρεσε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κατά την 
διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους, 2016-17, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε την ιδέα. Η 
υλοποίηση είχε μεγάλη απήχηση και έδωσε την αφορμή στους Ιταλούς εκπαιδευτικούς να 
οργανώσουν επίσκεψη στο σχολείο μας, το 2018, στα πλαίσια ενός Erasmus+KA01 
προγράμματος ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο εργασίας μας και να 
ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε κοινές δράσεις. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΊΊΑΣ 
Η χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι μια πρόσθετη δυνατότητα για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές να προσεγγίσουν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν υλικό με 
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χρήση κινητών ηλεκτρονικών συσκευών (Pasaréti et al., n.d.). Είναι πρακτικό επειδή οι μαθητές 
χρειάζονται συσκευές που ήδη διαθέτουν στο σπίτι-οπότε είναι πιο οικονομικό-επιτρέπει την 
ενσωμάτωση μεγάλου όγκου υλικού και μεγάλης ποικιλίας (Billinghurst, n.d.). Επιπλέον οι 
μαθητές μπορούν να είναι οι ίδιοι δημιουργοί τέτοιου υλικού. Υπάρχουν πλατφόρμες 
δημιουργίας AR που μπορούν να φιλοξενήσουν το υλικό και είναι δωρεάν για τους χρήστες. 

Επειδή ήδη εργαζόμασταν πάνω στην έννοια της ψηφιακής αφήγησης στο eTwinning το 
2016, μπορούσαμε να παράγουμε καλό και ποιοτικό υλικό με τους μαθητές μας. Η 
συνεργασία μας με σχολείο της Ιταλίας μας ώθησε να επιλέξουμε το μάθημα της Ιστορίας της 
Β’ Γυμνασίου. Η Β’ Γυμνασίου μελετούσε την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία, οπότε ήταν 
ευκολότερο να έχουμε πρόσβαση και να ανταλλάξουμε υλικό με μαθητές από την Ιταλία 
κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου μας.  

Προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλο και επαρκές υλικό κρίθηκε καλύτερο να 
ακολουθηθεί η χρονολογική σειρά του σχολικού εγχειριδίου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα συμφωνούσε στην θεματική ενότητα που θα κάλυπτε και στο 
είδος του υλικού που θα δημιουργούσε. Μπορούσε να επιλέξει ένα βίντεο που ήδη υπήρχε 
στο Διαδίκτυο, μπορούσε να το υποτιτλίσει-αν δεν υπήρχαν διαθέσιμοι υπότιτλοι-και να το 
μεταγλωττίσει αν αυτό κρίνονταν απαραίτητο. Φυσικά μπορούσε να δημιουργήσει ένα δικό 
της πρωτότυπο αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Η συνεργασία με το σχολείο της Ιταλίας 
παρείχε στους ΈΈλληνες μαθητές την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το υλικό που οι Ιταλοί 
συνεργάτες μας πρότειναν ή δημιουργούσαν για τις ανάγκες του έργου. Δημιουργήθηκε 
μεγάλος αριθμός βίντεο-κυρίως-και παρουσιάσεων σε ψηφιακή μορφή. Σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα , κάθε δυο περίπου εβδομάδες, συνομιλούσαμε Διαδικτυακά με τους συνεργάτες 
μας, παρουσιάζαμε το υλικό που είχε παραχθεί στο διάστημα που είχε μεσολαβήσει και 
γινόταν η επιλογή του βέλτιστου κατά περίπτωση υλικού. Το υλικό συγκεντρώθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς και αξιολογήθηκε από συναδέλφους που δίδασκαν το μάθημα της Ιστορίας 
στο Γυμνάσιο. Κατόπιν επιλέχθηκαν οι εικόνες και τα σχεδιαγράμματα του σχολικού βιβλίου 
τα οποία θα εμπλουτίζονταν με χρήση AR. 

Το σχολικό έτος 2016-17, προχώρησε η δεύτερη φάση της προσπάθειά μας. Επιλέξαμε την 
πλατφόρμα στην οποία θα ανεβάζαμε τα έργα μας και την οποία θα χρησιμοποιούσαμε ώστε 
να έχουν πρόσβαση, δωρεάν, οι χρήστες. Η εφαρμογή HP reveal (https://www.hpreveal.com/) , 
πρώην Aurasma, έδινε αυτές τις δυνατότητες. Χρησιμοποιώντας τις εικόνες από το σχολικό 
βιβλίο, σε μορφή pdf από τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (http://ebooks.edu.gr/new/course-
main.php?course=DSGYM-B107) επιλέγαμε την εικόνα ή το σχεδιάγραμμα πάνω στο οποίο θα 
εμφανιζόταν το επαυξημένο υλικό. Οι χρήστες είχαν πρόσβαση χωρίς να χρειάζονται 
λογαριασμό χρήστη. Αναζητούσαν αρχικά τον λογαριασμό του σχολείου και 
«ακολουθούσαν» τον λογαριασμό αυτό. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας 
παρουσιάστηκαν σε γονείς, μαθητές και καθηγητές. Οι συνεργάτες μας ενθουσιάστηκαν από 
την συνεργασία μας σε αυτό το επίπεδο. Ο ενθουσιασμός των ομάδων, η παραγωγή απτών 
αποτελεσμάτων και η ενσωμάτωση της εργασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία ώθησαν τους 
Ιταλούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα 
Erasmus+KA01, κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ελλάδα ώστε να δουν από 
κοντά την εφαρμογή της Επαυξημένης Πραγματικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η Τρίτη φάση του σχεδίου μας ολοκληρώθηκε το σχολικό έτος 2017-18. Οι συνάδελφοι 
μας επισκέφθηκαν το σχολείο μας και παρακολούθησαν επιτόπου τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούσαμε την πλατφόρμα HP reveal στην τάξη και συνομίλησαν με τους μαθητές που 
την χρησιμοποιούσαν και στο σπίτι για μελέτη.  
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Εικόνα1: στιγμιότυπο από την επίδειξη της εφαρμογής σε σελίδα του σχολικού βιβλίου 

Η πλατφόρμα επιτρέπει στον χρήστη του λογαριασμού να δημιουργεί έργα και να τα 
διατηρεί στην πλατφόρμα ώστε να είναι προσβάσιμα από χρήστες χωρίς την δημιουργία 
ξεχωριστού λογαριασμού. Επιλέγεται η εικόνα που θα αποτελέσει την αφετηρία για την 
εφαρμογή και κατόπιν το βίντεο, εικόνα ή ήχος που θα την εμπλουτίσει. Ο δημιουργός 
«σώζει» το έργο και επιλέγει αν είναι δημόσιο, την μέθοδο και την έκταση της εμφάνισης του 
υλικού στην κινητή ηλεκτρονική συσκευή. Κατόπιν επιλέγει τον χρονισμό και την 
έναρξη/λανσάρισμα (launch) του έργου. Το υλικό δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τις 
ομάδες των μαθητών στο χώρο του σχολείου. 

Η μέθοδος της Διερευνητικής μάθησης (Γιαννοπούλου, 2011; Κωφού, 2012) επέτρεψε την 
συνεργασία των μαθητών σε ομάδες, όπου με κατάλληλη καθοδήγηση και υποδείξεις από 
τους εκπαιδευτικούς δημιούργησαν μεγάλο αριθμό εργασιών και αυτές ενσωματώθηκαν σε 
34 εικόνες και σχεδιαγράμματα του σχολικού βιβλίου. Οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί 
παρακολούθησαν όλα τα στάδια της εργασίας των μαθητών, ενημερώθηκαν για τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές για την Ψηφιακή Αφήγηση (Μεϊμάρης, 2016). Οι μαθητές 
επέδειξαν στους Ιταλούς συναδέλφους μας τα έργα τους ώστε να κάνουν το ίδιο και οι 
μαθητές στην Ιταλία. Η επίσκεψη των συναδέλφων μας, ο ενθουσιασμός των μαθητών όταν 
παρουσίαζαν τα έργα τους και τα καλά σχόλια που εισπράξαμε από γονείς απέδειξαν την 
αξία της συνεργασίας στην κοινότητα του eTwinning. Χωρίς αυτήν την κοινότητα δεν θα 
υπήρχε η δυνατότητα συνεργασίας και πρόσβασης σε υλικό και δράσεις. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 

Αρχικός στόχος της εργασίας μας ήταν η γνωριμία των μαθητών γυμνασίου με την έννοια 
της Επαυξημένης Πραγματικότητας και η ενσωμάτωση της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 
μαθητές κατάφεραν αρκετά γρήγορα να αντιληφθούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και 
τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν. Αντλώντας προτάσεις 
από τις συνομιλίες τους με τους συναδέλφους τους από το σχολείο της Ιταλίας σχεδίασαν 
εργασίες σε ομάδες και τις υλοποίησαν στον χώρο του σχολείου. Επιθυμία των 
εκπαιδευτικών που σχεδίασαν το έργο ήταν η υλοποίηση των δραστηριοτήτων να γίνει στον 
χώρο του σχολείου ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και να μην επιβαρύνουν το 
πρόγραμμά τους στο σπίτι. Η χρήση εργαλείων και εφαρμογών έγινε με την παρουσία και την 
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα της Πληροφορικής, των Αγγλικών και της 
Ιστορίας.  

Επόμενος στόχος ήταν η συνεργασία σε επίπεδο ομάδας και κατόπιν ακολουθούσε η 
παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο της Ιταλίας ώστε να υπάρχει διαρκής 
ανατροφοδότηση. Οι μαθητές χρειάστηκε να εκπαιδευτούν σε αρκετά Διαδικτυακά 
προγράμματα ώστε να παράγουν καλής ποιότητας υλικό στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους 
στην χρήση εργαλείων Ψηφιακής Αφήγησης (Ρουμελιώτη, Κυρμανίδου, Μωυσίδης, & 
Φουτσιτζή, n.d.). Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής εκπαιδεύτηκαν σε 
προγράμματα και Διαδικτυακές εφαρμογές όπως το Audacity για την μεταγλώττιση βίντεο, 
ηχογράφηση αρχείων από τους μαθητές και την επεξεργασία τους. Εκπαιδεύτηκαν στην 
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χρήση του Windows Movie Maker, Sony Vegas Pro Video maker και Animoto 
(https://animoto.com/projects) για την παραγωγή και επεξεργασία αρχείων βίντεο.  

 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από τα εργαστήριο Ξένων Γλωσσών κατά την δημιουργία βίντεο με χρήση 
Animoto από τους μαθητές. 

Επίσης εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του Prezi (https://prezi.com/dashboard/) για την 
δημιουργία ψηφιακών παρουσιάσεων.  

Στα πλαίσια των μαθημάτων Ιστορίας και Αγγλικών όπου πραγματοποιούνταν οι 
συνομιλίες μέσω Skype με το σχολείο της Ιταλίας οι μαθητές κατάφεραν να υλοποιήσουν την 
τελική φάση της εργασίας τους, την ενσωμάτωση των εργασιών τους σε εικόνες του βιβλίου 
τους. 

 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του βίντεο που ενσωματώθηκε στην εικόνα του βιβλίου με 
χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Στόχος μας ήταν να καταφέρουν να δουλέψουν όλοι οι μαθητές και αυτός ο στόχος 
επιτεύχθηκε. Οι ομάδες εργάστηκαν άψογα, ακολούθησαν το χρονοδιάγραμμα που τους 
δόθηκε έκαναν διορθώσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των Ιταλών συναδέλφων τους και των 
εκπαιδευτικών. Προκειμένου να μπορούν όλοι οι μαθητές να εργαστούν προτιμήθηκε η 
χρήση των εργαστηρίων Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών ώστε να υλοποιηθούν οι 
εργασίες. Επίσης προτιμήθηκε η εφαρμογή HP reveal επειδή ήταν δωρεάν τόσο για τον 
κάτοχο του λογαριασμού που έπρεπε να τηρεί το σχολείο όσο και για την φιλοξενία και 
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χρήση του υλικού μας. Το σχολείο διατηρεί έναν λογαριασμό, μεταφορτώνει τα αρχεία και τις 
εικόνες-στόχο (Bower, Howe, McCredie, Robinson, & Grover, 2014; Feiner, 2002). Οι χρήστες 
«κατεβάζουν» την εφαρμογή δωρεάν στις κινητές ηλεκτρονικές συσκευές τους. Αναζητούν 
τον λογαριασμό του σχολείου και «διαβάζουν» την εικόνα στο σχολικό βιβλίο. Το βίντεο ή η 
παρουσίαση που οι μαθητές ενσωμάτωσαν, ανοίγουν στην συσκευή του χρήστη. Η 
διαδικασία είναι απλή και δεν δυσκόλεψε καθόλου τους νεαρούς μαθητές. 

Τελικός στόχος ήταν η διάχυση του τρόπου εργασίας, της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε και φυσικά των αποτελεσμάτων. Η πραγματοποίηση του προγράμματος 
Erasmus από τους Ιταλούς συναδέλφους μας και η επίσκεψή τους στο σχολείο μας 
ενδυνάμωσε τους δεσμούς συνεργασίας που είχαμε και έδωσε σε εμάς, σαν εκπαιδευτικούς, 
την χαρά να μοιραστούμε μια καλή πρακτική και να αναγνωριστεί η ποιότητα της εργασίας 
μας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το βιβλίο «μιλάει» στα χέρια των μαθητών. Ζωντανεύει μπροστά στα μάτια τους. Το 
Ρωμαϊκό νόμισμα περιστρέφεται, το Ρωμαϊκό σπίτι γίνεται τρισδιάστατο και επισκέψιμο, η 
Στάση του Νίκα ζωντανεύει μέσα από δραματοποίηση και η πορεία φυλών υποδεικνύεται με 
χρήση γραφημάτων. Αυτά είναι μερικά από τα αρχεία που καταφέραμε να ενσωματώσουμε 
στο σχολικό βιβλίο. Η μελέτη στο σπίτι έγινε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μαθητών, πιο 
διασκεδαστική.  

Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως στο σχολείο μας έχουμε μαθητές με 
κινητικά προβλήματα που, όπως φαίνεται στην εικόνα 3, μπορούσαν να συμμετέχουν στο 
μάθημα εξίσου και παρατήρησαν πως τους άρεσε ιδιαίτερα να μελετούν με το κινητό τους 
τηλέφωνο ή το tablet στο σπίτι επειδή ήταν πιο εύκολο. Το ίδιο ανέφεραν μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία και δυσαναγνωσία, στο φάσμα του 
αυτισμού και με διάσπαση προσοχής. Η μέθοδος προσέγγισης του μαθήματος και του υλικού, 
για αυτούς τους μαθητές, ήταν ιδιαίτερα εύκολη. Οι γονείς ανέφεραν πως τα παιδιά το 
θεωρούσαν διασκεδαστικό, δεν τους κούραζε και ενθαρρύνθηκαν να συνεργαστούν και να 
δημιουργήσουν εργασίες τις οποίες επιδείκνυαν με περηφάνια. Το υλικό παραμένει στην 
διάθεση όλων των μαθητών. Τα επόμενα σχολικά έτη θα γίνει προσπάθεια να συνεχιστεί ο 
εμπλουτισμός του βιβλίου της Ιστορίας και των άλλων τάξεων του Γυμνασίου. 

Η συνεργασία μας με το σχολείο της Ιταλίας ωφέλησε τους μαθητές και ενίσχυσε την 
εξωστρέφεια του σχολείου. Οι Ιταλοί συνάδελφοί μας παρακολούθησαν δραστηριότητες που 
δεν είχαν κάνει και ενθουσιάστηκαν με τις δυνατότητες που προσφέρει η Επαυξημένη 
Πραγματικότητα.  
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΈΈνα έργο eTwinning με σταθερούς και αξιόλογους συνεργάτες μπορεί να ενταχθεί 
πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να καλύψει παραπάνω από ένα σχολικά 
μαθήματα και να βοηθήσει στην παραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού. Η συνεργασία 
δυο και περισσότερων σχολείων, η συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών από διάφορες 
ειδικότητες και χώρες μπορεί να ενισχύσει την συνεργασία των μαθητών. Διδάσκοντες και 
διδασκόμενοι βρίσκονται σε μια διαρκή συνεργασία, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. 
Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των μαθητών για ποιοτική και διαρκή εκπαίδευση, τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών για διαρκή μετεκπαίδευση και ευκαιρίες για παρακολούθηση διδακτικών 
πρακτικών και προσεγγίσεων σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, κρίναμε πως η μέθοδος 
υλοποίησης του έργου μας ήταν ωφέλιμη. Το έργο μας αποτέλεσε την αφετηρία για ένα άλλο 
έργο στα πλαίσια Erasmus+ ώστε οι Ιταλοί συνάδελφοί μας να επωφεληθούν από την δική μας 
πρωτοβουλία. Η κοινότητα του eTwinning συνεχίζει να αποτελεί για εμάς, ως εκπαιδευτικούς, 
την καλύτερη ευκαιρία για συνεργασίες και για την υλοποίηση μεγάλων σχεδίων.  

Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια τελική πρόταση προς συναδέλφους θα ήταν να πάρουν 
μέρος σε έργα που να ταιριάζουν με τις μαθησιακές ανάγκες του σχολείου τους, να 
προτείνουν και να συζητήσουν με τους συνεργάτες, να ενσωματώσουν στην καθημερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία το έργο τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το έργο «STEAM team» αφορά στη διαθεματική εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές 
ανακαλύπτουν πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος, μέσω της διερεύνησης, της επίλυσης 
προβλήματος, της βιωματικής μάθησης, της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης. 
Υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Στο έργο συμμετείχαν μαθητές ηλικίας 8-10 
ετών από 6 σχολεία της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Τουρκίας και της Ισπανίας. Μέσα από 
το έργο αυτό οι μαθητές ανακάλυψαν βασικές αρχές της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της 
Μηχανικής και των Μαθηματικών, συνειδητοποίησαν πώς όλα αυτά συνδέονται με την 
καθημερινή ζωή και  εξέφρασαν τη δημιουργικότητά τους μέσα από κατασκευές με απλά 
υλικά. Επίσης,  διεύρυναν τους ορίζοντές τους μέσα από την αλληλεπίδραση με μαθητές 
άλλων σχολείων και άλλων χωρών και ανέπτυξαν τις ικανότητες επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Τέλος, ενισχύθηκαν οι δεξιότητες χρήσης  της αγγλικής γλώσσας και των ΤΠΕ. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:STEAM, Φυσική, Μαθηματικά, Μηχανική, Τεχνολογία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αλλαγές που συντελούνται σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο  από τα 
τέλη του 20ου αιώνα είναι ραγδαίες. ΌΌπως αναφέρει ο Peterson (2013),  η ευελιξία και η 
ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία της ανθρώπινης σκέψης. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση, για να 
προετοιμάσει σωστά τους μαθητές, έπρεπε να αναθεωρήσει τις διδακτικές μεθόδους, 
προωθώντας διαδικασίες κριτικής σκέψης, ομαδικής συνεργασίας και αναστοχασμού. 
Σύμφωνα με τον Lantz (2009), στους μαθητές εισάγεται καλύτερα η νέα γνώση όταν 
χρησιμοποιούνται ανακαλυπτικές μέθοδοι. ΈΈτσι πολλές χώρες αναγνωρίζοντας τη σημασία 
μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης που περιλαμβάνει διεπιστημονική μελέτη εισήγαγαν στην 
εκπαίδευση την καινοτομία STEM και STEAM.  

Η εκπαίδευση STEM θεωρείται κινητήριος μοχλός  για την προετοιμασία των μαθητών 
για το μέλλον, καθώς αποτελεί μια διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση που στηρίζεται στη 
βιωματική ανακάλυψη της γνώσης. Το STEM ενσωματώνει ως βασικές συνιστώσες την 
επιστήμη (S), την τεχνολογία (T), τη μηχανική (E) και τα μαθηματικά (M) (Gonzalez & Kuenzi, 
2012). 

ΌΌπως επισημαίνουν οι Morrison & Bartlett (2009), πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση 
στο σχεδιασμό Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, στην οποία τα μαθήματα των 
Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών δεν 
αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά αντικείμενα διδασκαλίας αλλά ως μία «ολότητα». 

Ο στόχος του STEM είναι να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα σε ένα περιβάλλον έρευνας, 
πώς λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος. Ανακαλύπτουν έτσι νόμους της Φυσικής ξεκινώντας 
πάντα μέσα από μια διαισθητική αντίληψη για τα φυσικά φαινόμενα ενώ παράλληλα 
χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά ως «εργαλείο» για τη διατύπωση  αυτών των νόμων.  

ΌΌμως η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) πρέπει επίσης 
να ενσωματωθούν με τις Τέχνες για την προώθηση της δημιουργικότητας. ΈΈτσι προκύπτει ο 
όρος STEAM που περιλαμβάνει και την τέχνη (Art), ενισχύοντας έτσι  τη δημιουργικότητα και 
τον σχεδιασμό (Hirashima et al 2011) και προωθεί αποτελεσματικά την κριτική και 
αποκλίνουσα σκέψη.  

Για να μπορέσουν οι μαθητές να  διδαχθούν σωστά την επιστήμη θα πρέπει να τηρούνται 
κάποιες αρχές κατά τον Lantz (2009). Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• Να προωθούνται μαθητοκεντρικές στρατηγικές και να ενισχύεται η μάθηση με 
διαδικασίες έρευνας. 
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• Να αξιοποιούνται στη διδασκαλία οι ψηφιακές τεχνολογίες. 
• Να χρησιμοποιείται διαμορφωτική αξιολόγηση. 
• Να ενσωματώνονται σε όλες τις ενότητες οι πέντε φάσεις  (Εμπλοκή, Εξερεύνηση, 

Εξήγηση, Επεξεργασία, ΈΈλεγχος-Αξιολόγηση) του κύκλου διδασκαλίας, που 
οδηγούν στη ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. 

• Να επικεντρώνεται στα πιο ουσιώδη θέματα από το κάθε πεδίο των επιστημών τα 
οποία θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να έχουν μια συνέχεια μεταξύ τους. 

Με βάση τις παραπάνω αρχές τα μαθησιακά οφέλη που έχει η ενσωμάτωση του 
STEM/STEAM στην διδασκαλία είναι πολλά. ΌΌπως αναφέρουν ο Roberts (2012) και οι 
Stohlmann et al (2012), οι μαθητές μεταφέρουν εύκολα την αποκτώμενη γνώση σε νέα 
προβλήματα, ενισχύονται οι ικανότητες κριτικής σκέψης, η δημιουργικότητα, η 
συνεργατικότητα καθώς και οι επιδόσεις των μαθητών στα μαθήματα των θετικών 
επιστημών. 

Η παρούσα εισήγηση αποβλέπει στην παρουσίαση του προγράμματος eTwinning με τίτλο 
“STEAM team”, που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Αρχικά, περιγράφεται το 
έργο, οι παιδαγωγικοί του στόχοι, η μεθοδολογία, οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν, η ενσωμάτωσή του στο αναλυτικό πρόγραμμα, η σύμπραξη των 
σχολείων, η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των σχολείων συνεργατών και η διάχυση 
του έργου. ΈΈπειτα, αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ. Τέλος, 
αναφέρονται τα οφέλη που αποκόμισαν εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από το πρόγραμμα 
και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή την σύμπραξη.  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο “STEAM team” σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Οκτώβριος 2017-
Μάιος 2018 και αφορούσε μαθητές ηλικίας 8-10 ετών (Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού). Στο έργο 
συμμετείχαν 6 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: το Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο 
Ιωαννίνων (Ελλάδα), το 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής (Ελλάδα), το Zespół Szkół w 
Lubominie (Πολωνία), το Yenişehir İlkokulu, Mersin (Τουρκία), το İlkadım Mustafa Kemal 
İlkokulu, Samsun (Τουρκία) και το CEIP TAGOROR, Santa Lucía de Tirajana (Κανάρια Νησιά, 
Ισπανία). Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να διερευνήσουν ορισμένες πτυχές των βασικών 
αρχών της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών μέσα από την 
εφαρμογή της διαθεματικής εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM. Βασικά στοιχεία του έργου 
ήταν η υλοποίηση κατασκευών με απλά υλικά και η αξιοποίηση των Web 2.0 τεχνολογιών. Οι 
μαθητές συστήθηκαν και γνώρισαν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μέσα από βίντεο και 
παρουσιάσεις και αντάλλαξαν κάρτες μέσω ταχυδρομείου. Δημιούργησαν λογότυπα και 
συμμετείχαν σε οnline ψηφοφορία, για να επιλέξουν το λογότυπο του έργου. Επίσης, έπαιξαν 
ψηφιακά παιχνίδια, για να γνωρίσουν καλύτερα τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο. Στη 
συνέχεια έφτιαξαν κατασκευές STEAM με απλά υλικά και πειραματίστηκαν με αυτές 
ανακαλύπτοντας έννοιες και νόμους της Φυσικής. ΈΈπειτα, δημιούργησαν μία ιστορία για δύο 
STEAM υπερήρωες. Το έργο ολοκληρώθηκε με μία τηλεδιάσκεψη, στην οποία 
παρουσιάστηκαν οι κατασκευές κάθε σχολείου. Τέλος, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
αξιολόγησαν το έργο και έστειλαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες. 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να ανακαλύψουν κάποιες πτυχές από τις βασικές 
αρχές της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, να 
συνειδητοποιήσουν πώς όλα αυτά συνδέονται με την καθημερινή ζωή και να εκφράσουν τη 
δημιουργικότητά τους μέσα από κατασκευές με απλά υλικά, εφαρμόζοντας την προσέγγιση 
του STEAM. Επίσης βασικός στόχος ήταν οι μαθητές μέσω των Web 2.0 εργαλείων να 
εξασκήσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση 
με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. 

Ειδικότερα, οι στόχοι του έργου όσον αφορά στην εφαρμογή της προσέγγισης STEAM 
ήταν οι ακόλουθοι: 

 
Γνωστικός τομέας 
Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

• Να κατονομάζουν τα υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή τους. 
• Να προσδιορίζουν τα βασικά μέρη της κατασκευής. 
• Να θυμούνται βασικούς κανόνες της γεωμετρίας. 
• Να εξηγούν πώς λειτουργεί η κατασκευή με βάση τους νόμους της Φυσικής. 
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• Να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της κατασκευής. 
• Να συγκρίνουν τις κατασκευές τους και να συσχετίζουν διαφορές στην απόδοση  με 

τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά. 
• Να προτείνουν τρόπους βελτίωσης της κατασκευής. 
• Να σχεδιάζουν μία απλή κατασκευή που λειτουργεί με βάση τις ίδιες αρχές.  

 
Συναισθηματικός τομέας 
Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

• Να ακούν τους άλλους με σεβασμό. 
• Να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην τάξη. 
• Να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 
• Να επιδεικνύουν υπεύθυνη συμπεριφορά και να έχουν αυτοπεποίθηση, όταν 

αναλαμβάνουν μία εργασία. 
• Να έχουν θετική στάση απέναντι στην επιστήμη. 

 
Ψυχοκινητικός τομέας 
Οι μαθητές να είναι σε θέση: 

• Να οργανώνουν τα υλικά που θα χρειαστούν. 
• Να ακολουθούν οδηγίες. 
• Να χειρίζονται τα εργαλεία που χρειάζονται για την κατασκευή. 
• Να εκτελούν μετρήσεις με απλά όργανα. 
• Να σχεδιάζουν οριζόντιες και παράλληλες γραμμές και γεωμετρικά σχήματα. 
• Να συνεργάζονται για την υλοποίηση της κατασκευής. 

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Μέσω του έργου “STEAM team”, οι μαθητές ανακάλυψαν βασικές έννοιες της Φυσικής, 
της Τεχνολογίας και της Μηχανικής, καθώς και τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή 
μέσα από κατασκευές με απλά υλικά. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν τα μαθηματικά ως 
εργαλείο κατανοώντας έτσι την αναγκαιότητα ύπαρξης του κόσμου των μαθηματικών 
εννοιών, εξάσκησαν τις πρακτικές τους δεξιότητες και εξέφρασαν τη δημιουργικότητά τους 
μέσα από τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση της κατασκευής τους. Οι μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ανακαλυπτική-διευρευνητική μάθηση, η βιωματική μάθηση, η 
διαθεματική διδασκαλία, η πειραματική διδασκαλία και η διδασκαλία σε μικρές ομάδες.   
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου ήταν οι 
ακόλουθες: 

1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με τους συμμετέχοντες 
Οι μαθητές κάθε σχολείου γνώρισαν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, το σχολείο και την 

πόλη τους μέσα από βίντεο που ετοίμασε το κάθε σχολείο, χρησιμοποιώντας το Movie Maker, 
το Smile Box και άλλα εργαλεία (Σχήμα 1), τα οποία αναρτήθηκαν στο twinspace και 
παρουσιάστηκαν στους μαθητές στην τάξη. 
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Σχήμα 1: Παρουσίαση του Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων 

2η Δραστηριότητα: Δημιουργία λογότυπου και online ψηφοφορία 
Οι μαθητές κάθε σχολείου έφτιαξαν λογότυπα για το έργο και τα ανάρτησαν στο 

twinspace. Στη συνέχεια, κάθε σχολείο διάλεξε δύο από τα λογότυπα αυτά και 
χρησιμοποιώντας  το εργαλείο Tricider πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία κατά την οποία οι 
μαθητές ψήφισαν το αγαπημένο τους λογότυπο (Σχήμα 2). 

                   
Σχήμα 2: Σελίδα ψηφοφορίας λογότυπου 

3η Δραστηριότητα: Ανταλλαγή καρτών 
Οι μαθητές, μέσω ταχυδρομείου, αντάλλαξαν κάρτες που έφτιαξαν μόνοι τους και καρτ-

ποστάλ από την πόλη τους (Σχήμα 3) προκειμένου να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να 
γνωρίσουν περισσότερα για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 
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Σχήμα 3: Κάρτες που ετοίμασαν οι μαθητές του Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων 

4η Δραστηριότητα: Ψηφιακά παιχνίδια 
Δημιουργήθηκαν ψηφιακά παιχνίδια (κουίζ, παζλ) μέσα από τα οποία οι μαθητές 

γνώρισαν καλύτερα τις χώρες που συμμετείχαν στο έργο χρησιμοποιώντας το Jigsaw Planet 
(Σχήμα 4), το PowerPoint και το Kahoot. 

 
Σχήμα 4: Ψηφιακά παζλ 

5η Δραστηριότητα: Κατασκευή STEAM 
Κάθε σχολείο δημιούργησε κατασκευές STEAM με απλά υλικά (Σχήμα 5). Συγκεκριμένα, 

οι κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 
• Αυτοκίνητο που κινείται με μπαλόνι 
• Αυτοκίνητο που κινείται με λαστιχάκι 
• Καραβάκι pop-pop 
• Καραβάκι που κινείται με μπαλόνι 
• Καραβάκι με προπέλα και λαστιχάκι 
• Γέφυρα  

Για την υλοποίηση των κατασκευών ήταν απαραίτητη η χρήση των Μαθηματικών. Οι 
μαθητές χρειάστηκε να κάνουν μετρήσεις, να χαράξουν παράλληλες και κάθετες ευθείες και 
γεωμετρικά σχήματα. Επιπρόσθετα, ερμήνευσαν τον τρόπο λειτουργίας της κατασκευής 
χρησιμοποιώντας τους νόμους του Νεύτωνα για την κίνηση, τις μετατροπές και τη διατήρηση 
της ενέργειας, την άνωση και τους νόμους της στατικής. Τέλος, εξέφρασαν την αισθητική 
τους αντίληψη μέσα από τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση της κατασκευής τους. Οι 
κατασκευές παρουσιάστηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μέσα από βίντεο και 
παρουσιάσεις, που αναρτήθηκαν στο twinspace. Στο τέλος δημιουργήθηκε ένα κοινό βίντεο με 
όλες τις κατασκευές που υλοποιήθηκαν για το έργο. 
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Σχήμα 5: Κατασκευές STEAM των μαθητών του Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων 

6η Δραστηριότητα: Δημιουργία ιστορίας 
Οι μαθητές όλων των σχολείων δημιούργησαν μαζί μία ιστορία για τις περιπέτειες δύο 

υπερηρώων με STEAM υπερδυνάμεις, το STEAM girl και το STEAM boy. Κάθε σχολείο 
έγραψε ένα μέρος της ιστορίας συνεχίζοντας από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει το 
προηγούμενο σχολείο. Δημιουργήθηκε έτσι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τη χρήση του 
StoryJumper (Σχημα 6). 

 
Σχήμα 6: Ηλεκτρονικό βιβλίο για τη συνεργατική ιστορία “An adventure of STEAM boy & STEAM girl” 

       7η Δραστηριότητα: Τηλεδιάσκεψη 
Προκειμένου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αλληλεπιδράσουν πιο άμεσα, 

πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με χρήση των εργαλείων που παρέχει το twinspace (live 
event). Οι μαθητές επικοινώνησαν, τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια και παρουσίασαν 
τις κατασκευές τους στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. 
       8η Δραστηριότητα: Αξιολόγηση του έργου 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν ψηφιακές φόρμες Google για την 
αξιολόγηση του έργου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτήθηκαν στην αντίστοιχη 
σελίδα του twinspace. 

 
9η Δραστηριότητα: Αποχαιρετιστήρια μηνύματα 
Δημιουργήθηκε ένας ψηφιακός τοίχος με το padlet, στον οποίο αναρτήθηκαν 

αποχαιρετιστήρια μηνύματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Σχήμα 7). 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

247 
 

 
Σχήμα 7: Αποχαιρετιστήρια μηνύματα από τους μαθητές του Αρσακείου Δημοτικού  Σχολείου 

Ιωαννίνων 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
Το έργο συμβάδιζε με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του Δημοτικού. Οι στόχοι του έργου και οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στο Δημοτικό. Μέσω της 
διαθεματικής προσέγγισης εμπλέκονταν αρκετά γνωστικά αντικείμενα (Φυσικές Επιστήμες, 
Μαθηματικά, Γλώσσα, Αγγλικά, ΤΠΕ). Τα περισσότερα θέματα και οι έννοιες που 
προσεγγίστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος (π.χ. μέσα μεταφοράς, ενέργεια, ο τόπος μας, 
πολιτισμός, συνεργασία, επικοινωνία) και των Μαθηματικών (π.χ. μετρήσεις μήκους, 
χαράξεις με χάρακα, γεωμετρικά σχήματα, παράλληλες και κάθετες ευθείες, διαίρεση). ΌΌλες 
οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ωρολογίου προγράμματος του 
σχολείου.   
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ήταν τακτική σε 
όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, κυρίως μέσω e-mail, αλλά και μέσα από το 
twinspace του έργου (teacher bulletin, forum, project journal). Τα εργαλεία Web 2.0 έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών. Οι μαθητές 
συστήθηκαν και γνώρισαν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μέσα από τα βίντεο και τις 
παρουσιάσεις που αναρτήθηκαν στο twinspace σχετικά με την πόλη, το σχολείο και τους 
μαθητές που συμμετείχαν στο έργο. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καρτών και ζωγραφιών 
με μηνύματα των μαθητών ανάμεσα στα σχολεία που συμμετείχαν. Οι μαθητές όλων των 
σχολείων ψήφισαν, για να επιλέξουν το λογότυπο του έργου, ανάμεσα στα λογότυπα που είχε 
φτιάξει κάθε σχολείο. Επίσης, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν όλοι μαζί μια ιστορία 
για δύο STEAM υπερήρωες.  Οι εκπαιδευτικοί φρόντιζαν να ενημερώνουν τακτικά το project 
journal και τις σελίδες του twinspace καθώς και να παρουσιάζουν στην τάξη το υλικό που 
αναρτούσαν οι εταίροι του έργου αναλαμβάνοντας το ρόλο των διαμεσολαβητών στην 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Για την αμεσότερη αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε μία τηλεδιάσκεψη (live event μέσω 
του twinspace) στην οποία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετείχαν 
επικοινώνησαν και παρουσίασαν τη δουλειά τους. Τέλος, οι μαθητές αξιολόγησαν το έργο 
και ετοίμασαν αποχαιρετιστήρια μηνύματα, τα οποία αναρτήθηκαν στο twinspace. 
 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΌΌλοι οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν ιδέες, αποφασίστηκαν οι βασικοί άξονες του έργου, οι 
δραστηριότητες και ο προγραμματισμός τους. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρότειναν 
διάφορα εργαλεία που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και παρουσίαση 
των δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου κάθε εκπαιδευτικός 
μπορούσε να προτείνει νέες ιδέες και οι αποφάσεις λαμβάνονταν μετά από συζήτηση. Για 
κάθε δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί αναρτούσαν στην αντίστοιχη σελίδα του twinspace τις 
εργασίες του σχολείου τους και ενημέρωναν το project journal. ΌΌπου ήταν απαραίτητο 
γινόταν ο συνδυασμός του υλικού όλων των σχολείων, για να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα 
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της δραστηριότητας. ΌΌλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές με τη 
βοήθεια και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.  
 
ΔΙΑΧΥΣΗ 

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου δημιουργήθηκε blog στο οποίο 
αναρτήθηκαν όλες οι δραστηριότητες που εκπονήθηκαν. Επίσης, στο σχολείο δημιουργήθηκε 
μια γωνιά eTwinning στην οποία παρουσιάζονταν φωτογραφίες του έργου προς ενημέρωση 
των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Οι  νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε βιβλιοθήκες όλου 
του κόσμου,  καθώς επίσης και τη δυνατότητα της επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με 
μαθητές σε διάφορα μέρη τη Γης. 

Οι Solomon & Schrum (2010) αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλά τεχνολογικά προγράμματα 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη με μικρό έως μηδαμινό κόστος. Οι Web 2.0 και 
οι άλλες τεχνολογίες αποτελούν κάτι περισσότερο από μια απλή ψηφιακή έκδοση των 
εργαλείων που υπήρχαν στην τάξη. Η σύνδεση στο διαδίκτυο που αυτά επιτρέπουν σε 
συνδυασμό με την πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφοριών μπορούν να προσφέρουν 
πολλαπλά αποτελέσματα στην μάθηση ή σαν διδακτικά εργαλεία. Υπάρχει λοιπόν μια 
τεράστια ποικιλία από τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στους εκπαιδευτικούς, για να τις 
αξιοποιήσουν σαν πηγές πληροφοριών, εργαλεία για την οργάνωση της τάξης κάνοντας πιο 
ενδιαφέρουσα και ελκυστική τη διαδικασία μάθησης, διευκολύνοντας τους μαθητές/τριες 
στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων και μυώντας τους ταυτόχρονα στον ψηφιακό 
εγγραμματισμό.  

Στο συγκεκριμένο eTwinning έργο οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν μια σειρά από 
εφαρμογές, η χρήση των οποίων αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία εργασιών, την 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών, τη συνεργατική μάθηση και τη σύμπραξη των 
σχολείων-συνεργατών. Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων 
και βίντεο αξιοποιήθηκε το MovieMaker και το SmileBox. Ψηφιακά παιχνίδια 
δημιουργήθηκαν με το JigsawPlanet, το Kahoot και το Powerpoint. Για τη δημιουργία 
ψηφιακών βιβλίων  χρησιμοποιήθηκε το StoryJumper, ενώ για ανακοινώσεις σχετικές με το 
έργο αξιοποιήθηκε το Padlet. Επιπρόσθετα  αξιοποιήθηκε για διαδικτυακές ψηφοφορίες το 
Tricider και οι φόρμες Google. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του Twinspace (project 
journal, forum, live event) για την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων. Τέλος, δημιουργήθηκε ένα 
blog για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο “STEAM team” έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη μάθηση 
μέσα από την πράξη, να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες απαραίτητες 
για τον 21ο αιώνα. H υλοποίηση του έργου εμπλούτισε τη διαδικασία της διδασκαλίας σε 
αρκετά γνωστικά αντικείμενα, λόγω του διαθεματικού του χαρακτήρα. Μέσα από τις 
κατασκευές STEAM οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις σε θέματα σχετικά με τη Φυσική, τα 
Μαθηματικά, τη Μηχανική και την Τεχνολογία, ανέπτυξαν την κριτική και δημιουργική τους 
σκέψη και καλλιέργησαν τις πρακτικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλήματος. Η χρήση των εργαλείων ΤΠΕ εμπλούτισε τη διδασκαλία, επέτρεψε στους 
μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να 
δημιουργήσουν μαζί τα αποτελέσματα του έργου, αναπτύσσοντας έτσι τις κοινωνικές και 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Επίσης, οι μαθητές καλλιέργησαν την ικανότητα χρήσης της 
αγγλικής γλώσσας. Μέσω του έργου δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν 
και να εφαρμόσουν την καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM. Τέλος, το εκπαιδευτικό 
υλικό που δημιουργήθηκε μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον και από άλλους εκπαιδευτικούς 
για την εφαρμογή της προσέγγισης STEAM και της αξιοποίησης των Web 2.0 τεχνολογιών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Αρχική σελίδα του έργου “STEAM team” στο twinspace: 
https://twinspace.etwinning.net/46815/home 
Σελίδα ψηφοφορίας λογότυπου: 
https://www.tricider.com/brainstorming/2dMBVu6uiXh;jsessionid=tFtH8zsdr9dIYXfcizOEpw 
Παρουσίαση για την κατασκευή του αυτοκινήτου που κινείται με μπαλόνι: 
http://www.smilebox.com/playBlog/4e44597a4d5449314f54593d0d0a&blogview=true 
Ψηφιακό βιβλίο “An adventure of STEAM boy & STEAM girl”: 
https://www.storyjumper.com/book/index/52849575/5ae9f88d86d4c 
Ψηφιακά παζλ: 
https://www.jigsawplanet.com/yvonne83/flags?authkey=a2b2d41d0b6be74de27d22e157942b7d 
Ψηφιακός τοίχος με αποχαιρετιστήρια μηνύματα: 
https://padlet.com/yvonnephysics/kyrngumjsar3 
Φόρμες αξιολόγησης του έργου: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnzRHo3ma3wRWTzrURFAAGiox91Q9m1VV4LF6a
mQlVXEOdEw/viewform 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqaH_y5_P9IIGeMisA9LWe2rF-
D8EHs0K4fiiEeseSqL4Cgw/viewform 
Blog για τη διάχυση του έργου: 
https://steamteam1718.blogspot.com/ 
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Ηγετικές Πρακτικές του 
Μοντέλου Leithwood  

 
Αποστόλου Μαριάννα1, ΠΕ05, Μ.Α., MSc. 

1 Διευθύντρια στο 4ο ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» 
mapostol59@yahoo.com  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για αναστοχασμό σχετικά με 

τον τρόπο δράσης των ηγετών στην σχολική μονάδα, καθώς και για διεξαγωγή περισσότερων 
ερευνών που αφορούν την εφαρμογή μετασχηματιστικής ηγεσίας στον εκπαιδευτικό χώρο, τη 
διερεύνηση αναγκών αλλά και αντιξοοτήτων κατά την άσκηση των ηγετικών καθηκόντων 
των διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στην 
βελτίωση των ηγετικών πρακτικών τους.  

Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση αρχικά γίνεται προσπάθεια εννοιολογικής 
προσέγγισης και αποσαφήνισης συγκεκριμένων όρων. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των 
σύγχρονων μοντέλων ηγεσίας, της θέσης της μετασχηματιστικής ηγεσίας στον χώρο της 
εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών του μετασχηματιστικού σχολικού ηγέτη και στη 
συνέχεια εκτενής ανάλυση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας που λαμβάνουν χώρα στον 
σχολικό οργανισμό.  

Τέλος, διενεργείται κριτική θεώρηση σχετικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου τύπου 
ηγεσίας στην σχολική μονάδα. Κύρια ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν τα 
χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού ηγέτη, τις ποικίλες πρακτικές οι οποίες μπορούν να 
υιοθετηθούν στην σχολική μονάδα από τον ίδιο, τον ενεργό ρόλο των εκπαιδευτικών στην 
πραγμάτωση του οράματος του σχολικού ηγέτη, την σημασία της αλλά και την αναγκαιότητα 
εφαρμογής της στον σχολικό οργανισμό ή πολλών στοιχείων της σε συνδυασμό με άλλα στυλ 
ηγεσίας.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μετασχηματιστική ηγεσία, πρακτικές, όραμα, συνεργασία. 

ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  LEITHWOOD 
Ο Leithwood και οι συνεργάτες του, ως κύριοι εισηγητές του μετασχηματιστικού μοντέλου 

στην εκπαίδευση, μετά από πολυάριθμες μελέτες κατέληξαν στην διατύπωση τεσσάρων 
συνόλων ηγετικών πρακτικών οι οποίες περιγράφουν τους μηχανισμούς μέσα από τους 
οποίους ασκείται η ηγετική επιρροή. Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά περιγράφουν οι 
Πέτρου και Αγγελίδης (2016), οι συγκεκριμένες πρακτικές αφορούν: 

• στον καθορισμό κατεύθυνσης  
• στην κατανόηση και ανάπτυξη ατόμων  
• στον ανασχεδιασμό του οργανισμού 
• στην διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ο σχολικός ηγέτης εστιάζει τις προσπάθειες του στην παρώθηση και κινητοποίηση των 

εκπαιδευτικών, μέσω του ορισμού ενός κοινού σκοπού ο οποίος επικεντρώνεται στις ατομικές 
και στις συλλογικές προσπάθειες τους. Σύμφωνα με τους Leithwood, Jantzi & Steinbach (1999), 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των συγκεκριμένων πρακτικών με επιτυχία 
θεωρούνται ο ατομικός αναστοχασμός και ο παραγωγικός διάλογος των μελών του 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Αναφορικά με τον καθορισμό της κατεύθυνσης, ο ηγέτης οφείλει 
να μεριμνήσει για την ανάπτυξη κοινού οράματος του ιδίου και των μελών της σχολικής 
μονάδας. Ο ίδιος ενεργεί για να εντοπιστούν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για το σχολείο 
του και ακολουθεί διαδικασίες που σχετίζονται με την επικοινωνία και την έμπνευση των 
εκπαιδευτικών.  

Τα μέλη της σχολικής μονάδας τα οποία ασπάζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα 
οδηγούνται σε «άνευ όρων» δέσμευση η οποία αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την 
συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη (Yu, Leithwood & Jantzi, 2002). Επιπρόσθετα, η 
ηγετική επιρροή επικεντρώνεται στην εξασφάλιση συναινετικού κλίματος και στην ενίσχυση 
αποδοχής των συλλογικών στόχων των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επομένως, ο σχολικός 
ηγέτης υιοθετεί πρακτικές ανάπτυξης συλλογικής ταυτότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών 
καθώς συνεργάζεται μαζί τους για να καθοριστούν οι στόχοι της σχολικής μονάδας και να 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

251 
 

δοθούν συγκεκριμένες προτεραιότητες και παράλληλα δρομολογεί συμμετοχικές διαδικασίες 
για να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης τους. Επιπλέον, ο ηγέτης γνωστοποιεί στους 
εκπαιδευτικούς και στους μαθητές τις αξίες και τις υψηλές προσδοκίες του για την ποιότητα 
του έργου τους στον σχολικό οργανισμό και συνάμα αναμένει υψηλά επίπεδα 
επαγγελματισμού και διαρκή μέριμνα για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΟΜΩΝ 
Ο σχολικός ηγέτης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρώθηση για ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών οι οποίες συνδέονται με την απόκτηση απαραίτητων γνώσεων 
και δεξιοτήτων για την πραγμάτωση των στόχων του σχολείου και με την διαμόρφωση 
στάσεων όπως η δέσμευση, η προσαρμοστικότητα και η αποτελεσματικότητα για την 
καλύτερη εφαρμογή των γνώσεων και ικανοτήτων  σε πρακτικό επίπεδο( Leithwood et al., 
1999; 2006b; 2008). Βέβαια, ο μετασχηματιστικός ηγέτης οφείλει να αντιμετωπίζει τους 
εκπαιδευτικούς με σεβασμό, να ενδιαφέρεται για τα συναισθήματα και τα ενδιαφέροντα τους 
και να μεριμνά για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης. Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες 
ικανότητες  του κάθε εκπαιδευτικού, θα μπορούσε να τον  ενθαρρύνει για να τις αξιοποιήσει. 
Επίσης, ο σχολικός ηγέτης με την συμπεριφορά του διεγείρει πνευματικά τα μέλη του 
σχολικού οργανισμού, τους ωθεί να υλοποιούν καινοτόμες ιδέες, να αναθεωρούν διάφορες 
μεθόδους, στάσεις, πρακτικές και επαγγελματικούς στόχους.  

Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίζει  την προσφορά  των μελών στην σχολική μονάδα  
και να τα επιβραβεύει ηθικά, τονίζοντας την συνεισφορά τους στην βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου. ΌΌπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι Leithwood και οι συνεργάτες 
(2006), ο ηγέτης προωθεί την αλλαγή στην σχολική μονάδα συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό 
στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη η οποία 
θεωρείται ως μια εποικοδομητική, κοινωνική και συνεχής διαδικασία μάθησης. Γενικά, ο 
μετασχηματιστικός ηγέτης αποτελεί πρότυπο ηθικής και υποδειγματικής επαγγελματικής 
συμπεριφοράς. Επιπλέον, μεριμνώντας για την συνεχή επιμόρφωση του ιδίου, επιζητεί την 
ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, είναι δεκτικός στην άσκηση καλοπροαίρετης κριτικής 
και συγχρόνως επιδεικνύει προθυμία για τη διαφοροποίηση των πρακτικών του εφόσον οι 
συνθήκες το επιβάλλουν.  

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Θεωρείται απαραίτητη η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εργασίας προκειμένου να 

αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα κίνητρα, οι στάσεις και οι στόχοι των 
εκπαιδευτικών. Συνεπώς, η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος και μίας 
σχολικής κουλτούρας  συμβάλλει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση (Leithwood et al., 2006; 
2008). Ειδικότερα, κατά τον ανασχεδιασμό του οργανισμού ο ηγέτης οφείλει να ενδιαφερθεί 
για την ανάπτυξη και την συνεχή ενδυνάμωση μίας συνεργατικής σχολικής κουλτούρας.  

ΈΈχοντας μία ενδεδειγμένη συμπεριφορά, επιδιώκει την δημιουργία κοινών νορμών, 
αντιλήψεων, αξιών οι οποίες διαμορφώνουν κλίμα εμπιστοσύνης στο σχολείο, ενθαρρύνουν 
την συνεργασία των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του σχολικού προγράμματος και στην 
διευθέτηση διαφόρων προβλημάτων, προωθούν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την 
δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης. Ο ηγέτης ασπάζεται έμπρακτα την γνώμη 
τους καθώς επιδιώκει την συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στην λήψη αποφάσεων και 
παρέχει επαρκή αυτονομία στην λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με την προσωπική τους 
εργασία.  

Η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών συνεισφέρει στην δημιουργία θετικών 
αντιλήψεων για τον ρόλο τους στο σχολείο και τους καλλιεργεί την πεποίθηση  ότι ασκούν 
σημαντική επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τους (Yu et al., 2002). Παράλληλα, προσπαθώντας να οικοδομήσει συνεργατικές 
δομές εκτός σχολικής μονάδας, αφενός επιδιώκει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής 
επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών και αφετέρου με την τοπική κοινότητα και 
καταφέρνει να τους εμπλέξει ενεργά σε δραστηριότητες και ενέργειες που θα οδηγήσουν 
στην βελτίωση της σχολικής μονάδας.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η υιοθέτηση πρακτικών που σχετίζονται με την διαχείριση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει τον απαραίτητο 
συντονισμό και την σταθερότητα που απαιτείται για να είναι αποτελεσματικές οι 
πρωτοβουλίες που ενεργοποιούνται από τις προηγούμενες πρακτικές (Leithwood et al., 2006). 
Συγκεκριμένα, ο ηγέτης μεριμνά για την στελέχωση της σχολικής μονάδας από 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα καλύπτουν τις ανάγκες της με βάση το τρέχον εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα.  
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Η επιλογή τους θα μπορούσε να γίνεται έχοντας ως κριτήρια την θέληση, τα κίνητρα, τις 
απαιτούμενες ικανότητες αλλά και τα προσόντα των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, οφείλει να 
εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους στους εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν την 
διδασκαλία τους με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και να ενθαρρύνει την 
αλληλεπίδραση τους σε διδακτικά ζητήματα, μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ 
τους και την ανταλλαγή απόψεων για προβλήματα παιδαγωγικής φύσεως.  

Ο σχολικός ηγέτης, ως ο κύριος πυρήνας του αξιακού συστήματος του σχολείου και 
ενορχηστρωτής των δραστηριοτήτων του αποτελεί αναμφίβολα βασικό παράγοντα έμμεσης 
επιρροής των μαθησιακών αποτελεσμάτων διαμέσου της εργασίας των εκπαιδευτικών και 
του εργασιακού περιβάλλοντος του σχολείου (Hallinger, 2003; Murford & Silins, 2011; Sun & 
Leithwood, 2012). Παράλληλα, ο σχολικός ηγέτης ενδιαφέρεται για την πρόοδο των μαθητών 
παρακολουθεί τις επιδόσεις τους, τις διδακτικές δραστηριότητες του σχολείου και  
ανατροφοδοτεί τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την βελτίωση της διδασκαλίας και είναι σε 
θέση να χειρίζεται αποτελεσματικά ζητήματα πειθαρχίας μαθητών.  

Βέβαια, κρίνεται απαραίτητο να αποσαφηνιστεί ότι οι προαναφερθείσες πρακτικές δεν 
αναμένεται να εφαρμόζονται όλες καθημερινά και στον ίδιο βαθμό από τον 
μετασχηματιστικό σχολικό ηγέτη (Leithwood et al., 2008). Ο τρόπος και η συχνότητα με την 
οποία χρησιμοποιούνται εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στην σχολική μονάδα 
και αναμφίβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την περίσταση, το περιβάλλον και 
τις συγκυρίες που εμφανίζονται στον σχολικό οργανισμό. Επιπρόσθετα, πρόσφατη 
επισκόπηση βιβλιογραφίας αναδεικνύει συγκεντρωτικά, μία κρίσιμη σειρά δραστηριοτήτων 
μετασχηματιστικής ηγεσίας οι οποίες προβλέπουν την οργανωσιακή μάθηση και αλλαγή 
(Darling-Hammond, Meyerson, Lapoint, & Οrr, 2010). Οι δραστηριότητες αυτές είναι: 

• Καθορισμός κατεύθυνσης με την ενστάλαξη κοινού οράματος και πειστικών στόχων. 
• Προώθηση μιας εργασιακής και σχολικής κουλτούρας εμπιστοσύνης και 

ενδιαφέροντος.  
• Καλλιέργεια υψηλών προσδοκιών απόδοσης και ανάπτυξης των ατόμων μέσω άμεσης 

και έμμεσης υποστήριξης. 
• Ανάπτυξη οργανωσιακών συνθηκών (δομές, διαδικασίες κουλτούρα) για την 

διευκόλυνση της διαδικασίας και της μάθησης. 
• Ανάπτυξη δομών συνεργατικής λήψης αποφάσεων. 
• Εμπλοκή των οικογενειών και της κοινότητας στην σχολική βελτίωση 
Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες τάσεις προσανατολίζονται στην διαμόρφωση μοντέλων 

που εμπεριέχουν πρακτικές από διαφορετικές ηγετικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να 
έχουν εφαρμογή ανάλογα με τις υπάρχουσες ιδιαιτερότητες του οργανισμού (Μarks & Pinty, 
2003; Mulford & Silins, 2011). Ο Κατσαρός (2008), επισημαίνει, όπως προαναφέρθηκε, ότι σε 
συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως και το ελληνικό, η εφαρμογή 
μετασχηματιστικών ηγετικών πρακτικών προϋποθέτει αυξημένη αυτονομία των σχολικών 
μονάδων ώστε να καθοριστεί η κατεύθυνση και το όραμα του σχολείου. Βέβαια, σύμφωνα με 
τους Brauckmann & Pashiardis (2008), δεν υπάρχει κανένα ιδανικό μοντέλο ηγεσίας το οποίο 
θα μπορούσε να εφαρμοστεί εύκολα στα διαφορετικά σχολικά και εκπαιδευτικά συστήματα 
καθώς  η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται σε μια χώρα και  οι πρωτοβουλίες 
πολιτικής που λειτουργούν σωστά σε ένα κράτος δεν είναι εφικτό να μεταφερθούν αυτούσιες 
πέρα από τα εθνικά σύνορα (Brauckmann & Pashiardis, 2008).  

Επιπλέον, από την βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο της 
μετασχηματιστικής ηγεσίας συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων στυλ ηγεσίας 
αλλά δεν αποτελεί το ιδανικό μοντέλο καθώς συχνά χρειάζεται να γίνεται συγκερασμός 
στοιχείων διαφορετικών στυλ ηγεσίας για την ύπαρξη αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας. 
Αναμφίβολα, ανάλογα με τον ρόλο που καλείται να εκπληρώσει το ηγετικό στέλεχος, θα 
πρέπει αντίστοιχα να μπορεί να χρησιμοποιεί και τα εφεδρικά στυλ ηγεσίας και 
συμπεριφοράς για να ανταπεξέρχεται κάθε φορά με επιτυχία στο έργο του (Αθανασούλα-
Ρέππα, 2008).  

Εξάλλου από την έρευνα των Brauckmann & Pashiardis (2008) προκύπτει ότι κανένα στυλ 
ηγεσίας δεν είναι αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, θα ήταν λογικό αρχικά 
να εξεταστεί, από ένα σχολικό ηγέτη, ποια είναι η κατάσταση του συγκεκριμένου σχολικού 
πλαισίου στο οποίο εργάζεται και μετά να ενεργήσει ανάλογα, κάνοντας τον καλύτερο 
συνδυασμό στυλ ηγεσίας (Πασιαρδής, (2012). Από την άλλη πλευρά, είναι αποδεδειγμένο ότι 
εξαιτίας των πολλών ευθυνών και του περιορισμένου χρόνου που διαθέτουν τα διευθυντικά 
στελέχη, δεν δίνουν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους 
μονάδας για να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να 
αναπτύσσουν μεταξύ τους κοινότητες πρακτικής. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι οι σχολικοί ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν και να 
εμπλουτίσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν στην 
βελτίωση του σχολείου (Θεοφιλίδης, 2012). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης διακρίνεται για το 
όραμα που εκπέμπει, τις αξίες που τον χαρακτηρίζουν ως προσωπικότητα, τις υψηλές 
προσδοκίες, τις αλλαγές που εισάγει στο σχολείο, την καθιέρωση μακροπρόθεσμων στόχων, 
την δημιουργία αξιόλογης κουλτούρας, την παροχή βοήθειας και στήριξης σε οποιοδήποτε 
μέλος (Ράπτης και Βιτιλάκη, 2007). Μέσα από την δέσμευση για την υλοποίηση των κοινών 
στόχων της σχολικής μονάδας και την εμπλοκή των εκπαιδευτικών, υλοποιούνται οι δράσεις 
του οργανισμού με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επιτυγχάνεται η βελτίωση της 
ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.   

Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας 
συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι εντυπωσιακό ότι οι Hoy και Miskel (2005) το 
χαρακτηρίζουν ως «πνευματικό κεφάλαιο για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης» και 
υποστηρίζουν ότι εφόσον διδαχθεί μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών ηγετικών 
στελεχών. Παράλληλα, θεωρείται σημαντικό να νοιώθουν τα μέλη της σχολικής μονάδας ότι 
ο ηγέτης εκδηλώνει πραγματικό ενδιαφέρον για εκείνους και ότι τους στηρίζει πραγματικά 
στις ανησυχίες, στους προβληματισμούς, στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν (Μπουραντάς, 
2002). 

Κρίνεται αναγκαία η ενδυνάμωση τους μέσω της παρακολούθησης σχετικών 
επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό να παράγουν αποτελεσματικότερο έργο, οι ίδιοι να 
νοιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι και τέλος οι μαθητές να επιτυγχάνουν καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Αναμφίβολα, η υιοθέτηση πρακτικών μετασχηματιστικής ηγεσίας 
οι οποίες θα επικεντρώνονται στον καθορισμό κατεύθυνσης, στην κατανόηση και ανάπτυξη 
των ατόμων, στον ανασχεδιασμό του οργανισμού και στην διαχείριση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, θεωρείται απαραίτητη για να ικανοποιηθούν οι στόχοι και οι υψηλές 
προσδοκίες του ηγέτη και των μελών της σχολικής μονάδας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο project «STEM Tale and BeeΒot Challenge for Little 
Learners», το οποίο δημιουργήθηκε, στα πλαίσια της δράσης eTwinning για STEM έργα και 
αφορά στην Προσχολική Αγωγή. Με κεντρικό άξονα το γνωστό παραμύθι «Τα τρία 
Γουρουνάκια», που λειτούργησε ως  πλαίσιο δράσης και ενεργοποίησης της φαντασίας και τη 
χρήση μιας ρομποτικής συσκευής BeeBot, ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για  την ανάπτυξη 
γνωστικών δομών από  τα παιδιά, 5 Νηπιαγωγεία από την Ελλάδα, 1 από την Κύπρο, και 1 
από τη Σλοβακία, συνεργάζονται και εμπλέκονται σε δραστηριότητες  εισαγωγής στην 
Εκπαιδευτική Ρομποτική προσεγγίζοντας με απτό τρόπο βασικές έννοιες των Φυσικών 
Επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τέχνης και  της Γλώσσας  με σκοπό την 
ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων κάθε παιδιού μέσα σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
μάθησης.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτική Ρομποτική, STE(A)M, Προσχολική Ηλικία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον η ψηφιακή ικανότητα, εντάσσεται στις βασικές 
ικανότητες, τις οποίες «χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, 
την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση», όπως 
αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Κατάρτιση και την Εκπαίδευση (Νέο 
Σχολείο,2007). Η μαθησιακή περιοχή «Τ.Π.Ε.» εντάσσεται στα ενιαία προγράμματα σπουδών 
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενό της δομείται βασισμένο 
στους παρακάτω άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις εξής περιοχές: α) γνωρίζω τις TΠΕ και 
δημιουργώ, β) επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τις T.Π.Ε. και γ) διερευνώ, πειραματίζομαι, 
ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις T.Π.Ε. Τα προγράμματα που βασίζονται στους 
συγκεκριμένους άξονες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να εισάγουν τους μαθητές στον 
ψηφιακό εγγραμματισμό. Ειδικότερα, το  συγκεκριμένο έργο εστιάζει στην ενότητα 
«Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με τις Τ.Π.Ε», μέσα από την 
ανάπτυξη της ικανότητας κρίσης, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και  
μοντελοποίησης. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην παροχή γνώσης, με τη χρήση 
προγραμματιζόμενων παιχνιδιών και με λογισμικά ανοιχτού τύπου (π.χ. αστικοποίησης, 
προσομοίωσης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, γενικής χρήσης). Ο σχεδιασμός του, 
ενθαρρύνει τους μαθητές να χρησιμοποιούν διαισθητικά, διάφορα προγραμματιζόμενα 
παιχνίδια (π.χ. Bee-Bot) και να εντοπίζουν βασικές τους λειτουργίες (ενεργοποίηση -
απενεργοποίηση, εντολές κίνησης-κατεύθυνσης, μνήμης. Συμβάλλει στην καλλιέργεια 
πνεύματος συνεργασίας και στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων, όπως η επίλυση 
προβλήματος, η κριτική σκέψη, η αλγοριθμική προσέγγιση, η μεταγνωστική ικανότητα.  
Παράλληλα ωθεί την ικανότητα κρίσης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλήματος με τη 
βοήθεια  προγραμματιζόμενων παιχνιδιών, ανοιχτού τύπου λογισμικών και οπτικών γλωσσών 
προγραμματισμού προσαρμοσμένων στις ικανότητες των παιδιών (Π.Ι.,2011). Τέλος δίνει την 
ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με αναπτυξιακά κατάλληλες ρομποτικές  συσκευές  
(BeeBot ) και να εξοικειωθούν με αυτές, αυξάνοντας έτσι  το ενδιαφέρον των μαθητών για 
εμπλοκή και μάθηση και ενισχύοντας τη φαντασία τους, μέσα από την οργάνωση 
δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα.  
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eTWINNING ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ STEM ΕΡΓΑ 

Το eTwinning αποτέλεσε το κατάλληλο έδαφος για την εφαρμογή του έργου καθώς ως 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση, προσφέρει πολλές ευκαιρίες εφαρμογής καινοτομιών και 
δημιουργικής μάθησης στη διδακτική πράξη,  προωθώντας τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
σε αυθεντικές καταστάσεις. 

Ειδικότερα κατά το σχολικό έτος 2017-18 η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης, υλοποίησε τη 
δράση eTwinning STEM  και απηύθυνε πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη δημιουργία έργων 
STEM. Ο όρος STEM είναι το ακρωνύμιο  που προέρχεται από τις λέξεις: Science, Technology, 
Engineering, Mathematics. Σκοπός της δράσης, η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με τη 
συναρπαστική εκμάθηση της Φυσικής, της Τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
μαθηματικών, πρακτικά, δίχως θεωρίες και περιττή ορολογία, και μέσω μεθόδων ανάλυσης 
και επίλυσης προβλημάτων.1  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το έργο 
μας στο οποίο συμμετείχαν 8 Νηπιαγωγεία: 2ο Πλαγιαρίου, 14ο Κέρκυρας, 3ο Τριλόφου, 
Χαιρώνειας, Αυλωναρίου,  Στροβόλου  Κύπρου,  Yusuf Bayık Ilkokulu Toroslar, Τουρκία, 
Vlkanová ZŠ Σλοβακία. 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ-STEM 

Ο Papert, στο άρθρο Situating Constructionism (1991), αναφέρεται στην εκπαιδευτική 
ρομποτική ως εργαλείο που επεκτείνει τις δυνατότητες των εμπλεκομένων, επιτρέπει την 
κατασκευή μοντέλων, τα οποία αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον (active models) και εστιάζει 
στη σημασία της κατασκευής για την ανάδειξη σημαντικών ιδεών (Φράγκου, 2009). 

Κατά την τελευταία δεκαετία όπως αναφέρουν οι  Ατματζίδου & Δημητριάδης (2016),  η 
Ρομποτική έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των ερευνητών, ως ένα 
ισχυρό διδακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικο-κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, 
από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Παράλληλα, υποστηρίζει την μάθηση στους τομείς των 
Μαθηματικών, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, κ.ά. ή σε διαθεματικές δραστηριότητες 
μάθησης (Alimisis, 2013). Οι δραστηριότητες αυτές, βασίζονται στις αρχές του 
κατασκευαστικού εποικοδομισμού (constructionism) του Papert, σύμφωνα με τον οποίο οι 
μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε ενεργό ρόλο κατασκευαστή και σχεδιαστή 
(Papert & Harel, 1991). Από την άλλη, βασίζονται και στη θεωρία της κοινωνικο-πολιτισμικής 
θεώρησης του  Vygotsky (Jaramillo, 1996) όπου  αναλύεται ιδιαίτερα ο ρόλος της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, ως μηχανισμός νοητικής εξέλιξης του ατόμου. Και οι δυο θεωρίες 
στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίες σχετίζονται με την οικοδόμηση 
νέας γνώσης, μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης, της 
συνεργασίας, της ανακάλυψης, του παιχνιδιού και της επίλυσης προβλημάτων (Blanchard et 
al., 2010; Atmatzidou et al., 2008).   

   Η ορολογία STEM  όπως αναφέρει ο Bybee (2010), εισήχθη το 1990 από το National 
Science Foundation και από τότε χρησιμοποιείται ως γενική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής 
πολιτικής και προσέγγισης που αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα από τα πεδία που αυτή 
περικλείει (Science-Φυσικές Επιστήμες, Technology-Τεχνολογία, Engineering-Μηχανική & 
Mathematics-Μαθηματικά)). Ενώ σύμφωνα με τους Morrison & Bartlett, 2009; Morrison, 2006 , η 
εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ολιστική προσέγγιση του αναλυτικού 
προγράμματος παρέχοντας εκπαιδευτικές οδηγίες, περιεχόμενα και δεξιότητες. Με αυτό τον 
τρόπο, όλες οι περιοχές STEM προσεγγίζονται σαν μία, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ τους 
(Μιχάλης Ι. & Μπράτιτσης Θ., 2017) 

Επίσης  η ενασχόληση των μαθητών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες 
συμβάλλει α) στην αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα 
μικρά παιδιά, για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει, β) στην υποστήριξη του 
επιστημονικού «γραμματισμού», ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να 
κατανοούν βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση 
και να λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την αλληλεξάρτηση μεταξύ επιστήμης, 
τεχνολογίας και κοινωνίας, γ) στην ανάπτυξη  θετικών στάσεων απέναντι στην επιστήμη, δ) 
στην οργάνωση των εμπειριών με συστηματικό τρόπο, και ε) στη συνειδητοποίηση ότι η 
επιστήμη αποτελεί πολιτισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη (Νέο Σχολείο,2007). Μέσα από τους 
μαθησιακούς στόχους και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται από τα νέα 
Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου υλοποιούνται αρκετές δραστηριότητες που είναι 
σύμφωνες με τις αρχές εκπαίδευσης STEM, η οποία δημιουργεί αισθησιοκινητικές εμπειρίες 
(Price & Rogers, 2004) που αυξάνουν τις πιθανότητες για προβληματισμό και κατανόηση, 
υποστηρίζει την πρόσωπο με πρόσωπο συνεργασία με πολλά χέρια επιτρέποντας σε 
περισσότερους χρήστες να συνεργαστούν (Falcao & Price, 2009), να σχεδιάσουν, να 
                                                
1  http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/827-stem 
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κατασκευάσουν, να προγραμματίσουν και ταυτόχρονα να επιτύχουν την ομαλή σχολική 
ένταξη και κοινωνικοποίησή τους (McClelland, Cameron, Connor, Farris, Jewkes & Morrison, 
2007). 

Για την υλοποίηση του διδακτικού μας έργου και την εφαρμογή των παρεμβάσεων μας, 
επιλέξαμε το μεθοδολογικό μοντέλο ανάπτυξης συνθετικών εργασιών, το οποίο συναντάται 
συχνά στη ρομποτική και είναι βασισμένο στο μοντέλο των Carbonaro & Chambers (2004). Το 
μοντέλο αυτό, περιλαμβάνει πέντε στάδια ανάπτυξης: 1. Ενεργοποίηση,  2. Εξερεύνηση, 3. 
Διερεύνηση, 4. Δημιουργία και 5. Παρουσίαση, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ηλικίας των παιδιών του Νηπιαγωγείου. Οι διδακτικές του 
δράσεις βασίζονται στη Μίμηση, την Εξερεύνηση, τον Πειραματισμό, τη Λήψη 
Πληροφορίας, την Πρακτική ΆΆσκηση και τη Δημιουργία (Φράγκου, 2009). 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ 
Στα νέα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου η Λογοτεχνία κατέχει σημαντική 

θέση στο πρόγραμμα Σπουδών  της Γλώσσας , τόσο στην Προφορική Επικοινωνία όσο και 
στην Ανάγνωση και τη Γραφή, όπου ο ρόλος της είναι ουσιαστικός ενώ δίνονται ευκαιρίες 
στα παιδιά να αναπτύξουν ικανότητες όπως να διηγούνται, να αφηγούνται, να δημιουργούν 
και να συνθέτουν κείμενα προσφέροντας  μια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Οι 
μαθησιακές περιοχές των Φυσικών Επιστημών, του   Περιβάλλοντος και της Εκπαίδευσης για 
την  Αειφόρο Ανάπτυξη  αλλά και των Τεχνών προσφέρουν επίσης ευκαιρίες μέσα από 
κατάλληλες δραστηριότητες για την προώθηση του διαλόγου και την επεξεργασία 
λογοτεχνικών κειμένων. Στην Εκπαίδευση για την  Αειφόρο Ανάπτυξη και το  Περιβάλλον, ο 
εκπαιδευτικός μέσα από τη διήγηση ιστοριών, μύθων, θρύλων, βιογραφιών, παραμυθιών, 
ασκεί τα παιδιά στην κατανόηση ιστορικών γεγονότων, προβλημάτων  και διλημμάτων 
ανθρώπων από διαφορετικές εποχές. Τα παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες, συμφωνούν ή 
διαφωνούν με τις επιλογές τους, κάνουν υποθέσεις, τροποποιούν την εξέλιξη μιας ιστορίας. 
ΈΈνα λογοτεχνικό κείμενο, παραμύθι, ποίημα ή μια μικρή ιστορία στο χώρο του 
Νηπιαγωγείου, μπορεί να σταθεί το έναυσμα για συζήτηση, προβληματισμό, ανταλλαγή 
απόψεων, «διδασκαλία» οποιουδήποτε θέματος. Στο Νηπιαγωγείο όπου οι επιστήμες, τα 
γνωστικά αντικείμενα υπάρχουν μόνο ως περιεχόμενο για να εξυπηρετούν τη νηπιαγωγό στο 
σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και δεν έχουν τη μορφή και τα αυστηρά διακριτά όρια που 
συναντάμε στην υποχρεωτική εκπαίδευση, η αξιοποίηση τους βοηθά σημαντικά την 
οργάνωση της γνώσης γύρω από θέματα ή ζητήματα που μας απασχολούν ( Γκλιάου- 
Χριστοδούλου Ν.). Μια καλογραμμένη ιστορία ή ένα παραμύθι για την ανακύκλωση, τη 
μόλυνση του περιβάλλοντος, το δάσος ή για τα ζώα αποτελούν αφορμή για συζήτηση, 
προβληματισμό, σχολιασμό, γνώση. ΈΈνα παραμύθι προσφέρει μάθηση και αγωγή, ευνοεί την 
ενεργητική συμμετοχή και αναπτύσσει τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, πολύ 
περισσότερο όταν πλαισιώνεται από παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθώς παραμύθι και παιδί 
αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία ανεκτίμητης αλληλεπίδρασης. Μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες που μπορεί να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός το παιδί ασκείται σε διάφορες 
μορφές συμπεριφοράς και κοινωνικής μαθητείας αλλά κυρίως ψυχαγωγείται. Στην ουσία, ο 
μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει ασυνείδητα, φυσικά και αβίαστα μέσα από το παιχνίδι της 
μυθοπλασίας και με τη χρήση κατάλληλων για την ηλικία του εργαλείων και εποπτικών 
μέσων (Ντούλια Αθ., 2010) Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία ενός 
παραμυθιού παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, 
δημιουργώντας προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, και 
συναισθηματική του ανάπτυξη. Το σχολείο της νέας εποχής, απαιτεί νέες διδακτικές 
μεθόδους, καινοτόμες δράσεις και ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα. Η εκπαίδευση STEM 
αποτελεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
παγκοσμίως και δύναται να εφαρμοστεί μέσα από τη διδασκαλία του παραμυθιού καθώς 
ευνοεί τη στρατηγική δοκιμής - πλάνης, μια στρατηγική που είναι οικεία στους μαθητές του 
Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. Επιπλέον, αναδεικνύει παραδεκτές προσεγγίσεις και 
λύσεις και δεν περιορίζεται σε μια και μοναδική λύση, καθώς μια συμπεριφορά μπορεί να 
αποδοθεί με πολλούς τρόπους ενώ υποστηρίζει μεταγνωστικές διεργασίες μάθησης έχοντας 
ως δεδομένο πως η προγραμματιστική δραστηριότητα οδηγεί στη συγκρότηση, την ανάλυση 
και την εξωτερίκευση νοητικών διεργασιών. Οι μαθητές καλούνται να λύσουν νέα 
προβλήματα και να εξάγουν συμπεράσματα βασιζόμενοι σε προηγούμενη γνώση και αρχές 
που έχουν ήδη έρθει σε επαφή μέσα από την επεξεργασία του παραμυθιού. Η επιλογή 
εκπαιδευτικών στρατηγικών ακολουθώντας τις αρχές της εκπαίδευσης STEM, μπορεί να 
ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους και να ενισχύσει 
τη συμμετοχή τους στην τάξη (Havice, 2009). Η εκπαίδευση STEM διακρίνεται για τη 
φυσικότητα των μέσων, την καινοτομία των εκπαιδευτικών δράσεων που δύναται να 
επιτευχθούν και τις συνεργατικές δυνατότητες. Επιπλέον, στο χώρο της εκπαίδευσης μια νέα 
τάση γίνεται εμφανής, η οποία προτείνει την αξιοποίηση της Τέχνης (Art) στην εκπαίδευση 
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STEM, για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των μαθητών 
μέσα από έναν ελκυστικό τρόπο εκπαίδευσης. 

Σε αυτή τη βάση, το έργο “STEM Tale and BeeBot Challenge for Young Learners”  
αξιοποίησε ως πλαίσιο δράσης το σκηνικό του προσφιλούς παραμυθιού, “Τα τρία 
Γουρουνάκια”, για την οργάνωση μαθησιακών εμπειριών STE(A)M, με παιγνιώδη μορφή, 
κινητοποιώντας το ενδιαφέρον των νηπίων μας, εξασφαλίζοντας  την ενεργή συμμετοχή τους 
και εμπλέκοντάς τα σε ποικιλία διαθεματικών δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας 
και διαφορετικής εστίασης. Τα παιδιά  εργάστηκαν σε ομάδες, ώστε να δώσουν λύσεις σε 
αυθεντικά προβλήματα –προκλήσεις- που τέθηκαν με κριτήριο τις εμπειρίες τους, τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού του έργου ήταν: 
• Δραστηριότητες  προγραμματισμού χωρίς τη χρήση υπολογιστή.   

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει  βιωματικές δραστηριότητες προσέγγισης βασικών αρχών 
δομημένου προγραμματισμού όπως η ακολουθία, η επιλογή και η επανάληψη. Με τη 
δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών και  φύλλων εργασίας κωδικοποίησης και 
αποκωδικοποίησης συμβόλων, αντικειμένων και εικόνων, έγινε προσπάθεια τα παιδιά να 
διδαχθούν βασικές έννοιες προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο  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). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει  
τις εξής  υποενότητες: 1.Παιχνίδια κατεύθυνσης 2. Παιχνίδια κωδικοποίησης 3.Δημιουργία 
μυστικού  κώδικα με κωδικοποίηση των λατινικών συμβόλων και ακολούθως κωδικοποίηση  
λέξεων του παραμυθιού και των ονομάτων μας 4.Κωδικοποίηση εικόνων  του παραμυθιού  με 
σχήματα. 

• Δραστηριότητες προγραμματισμού με BeeΒot.  
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. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με τη διασαφήνιση απλών εννοιών 
κατεύθυνσης και προσανατολισμού όπως «μπροστά-πίσω» και «αριστερά-δεξιά» όσο και με 
τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ αυτών και των σημείων αναφοράς. Τα τελευταία χρόνια η 
αναγνώριση και ο διαχωρισμός των εννοιών κατεύθυνσης και προσανατολισμού («μπροστά-
πίσω», «αριστερά-δεξιά») από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με τη χρήση 
ρομποτικών κατασκευών τύπου Logo έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και 
επιστημονικής κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα προγραμματιζόμενα 
παιχνίδια (Bee-Βot, Pro-Bot), τα οποία είναι σχετικά απλά στον προγραμματισμό τους και 
αναπτυξιακά κατάλληλα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Κοκκόση 
κα.,2016). ΌΌπως αναφέρει ο Πατρινόπουλος (2017) η παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων 
επιτρέπει την κατανόηση βασικών αρχών αλγοριθμικών διαδικασιών και τoν 
προγραμματισμό πραγματικού αντικειμένου από πολύ μικρούς μαθητές χωρίς οι 
αλγοριθμικές διαδικασίες να δηλώνονται ρητά.  

• STE(Α)M δραστηριότητες με τη συμβολή ενός παραμυθιού.  
     Υλοποίηση δραστηριοτήτων STE(Α)M, με αφόρμηση το γνωστό και δημοφιλές 

παραμύθι «Τα τρία Γουρουνάκια», οι οποίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την 
κατασκευή σπιτιών για τους τρεις μικρούς ήρωες και τρισδιάστατων δέντρων για τη 
δημιουργία δάσους, ώστε να τοποθετηθούν σε μακέτα, η οποία σχεδιάσθηκε με συνεργατικό 
τρόπο (postermywall.com,https://www.easel.ly/) ψηφιακά και στη συνέχεια κατασκευάσθηκε για 
να κινηθεί πάνω σε αυτή, το προγραμματιζόμενο ρομπότ. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, 
ενισχύθηκαν  οι στόχοι των μαθηματικών με δημιουργία πινάκων διπλής εισόδου όπου θα 
καταγράφονται τα υλικά, οι διαστάσεις και το βάρος τους, της Φυσικής όπου θα γνωρίσουν 
ιδιότητες της ύλης και κάποια χαρακτηριστικά των αντικειμένων και υλικών και  
πειραματίστηκαν με τη βαρύτητα, επίπλευση και βύθιση, της Μηχανικής και της Τέχνης, με το 
σχεδιασμό και τη δημιουργία τρισδιάστατων κατασκευών, αλλά και την προσέγγιση της 
ιστορίας με πολλαπλούς τρόπους έκφρασης. Τα παιδιά μέσα από την παρατήρηση, τη 
διατύπωση υποθέσεων, προβλέψεων, μετρήσεων, συγκρίσεων, το χειρισμό υλικών και με τη 
χρήση κατάλληλου λεξιλογίου θα διδαχθούν έννοιες  υλοποιώντας δραστηριότητες  
STE(Α)M.  Μεγάλη έκταση δόθηκε και στην υποενότητα «Map Skills – Ανάγνωση χαρτών» 
μέσα από την οποία τα παιδιά έμαθαν να αναγνωρίζουν οικείους απλούς χάρτες και 
διαδρομές (του σχολείου, της γειτονιάς, του χωριού, της περιοχής) με τη βοήθεια του Google 
Maps, ώστε να δημιουργήσουν το χάρτη του παραμυθιού και να τον μεταφέρουν στη μακέτα.                   
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• Εισαγωγή στις βασικές δεξιότητες προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία 
παιχνιδιού στο Scratch Jr  

Τα νήπια είχαν την ευκαιρία μέσα από την ιστοσελίδα του code.org να γνωρίσουν απλά 
παιχνίδια προγραμματισμού κατάλληλα για τη νηπιακή ηλικία, ενώ σε επόμενη φάση και σε 
συνεργασία με τους μαθητές της ΈΈκτης Τάξης από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας 
δημιουργήθηκε σχετικό παιχνίδι μετακίνησης του Bee Bot στο χάρτη της ιστορίας «Τα τρία 
Γουρουνάκια», στη γλώσσα προγραμματισμού του Scratch Jr. 

• Αξιολόγηση του προγράμματος από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Το έργο αξιολογήθηκε  μέσα από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, ομαδική συνεργατική ζωγραφική, δημιουργία παιχνιδιών 
(learningapps.org), λογισμικών προσομοίωσης και  δημιουργίας τεστ αξιολόγησης (Google 
Forms, answergarden.com). 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Μέσα από τις διδακτικές προτάσεις που σχεδιάσαμε πιστεύουμε ότι  έχουμε δημιουργήσει 

τις προϋποθέσεις  ανάδειξης  της σημασίας και της αποτελεσματικότητας της ρομποτικής στη 
διδακτική πράξη και του εκπαιδευτικού μοντέλου STEM στη σχολική καθημερινότητα, για 
την κατάκτηση της γνώσης σε συνθήκες δημιουργικής εργασίας, την ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών και για την απόκτηση  υπευθυνότητας, καθώς 
εστιάζει στην κριτική σκέψη και στη συλλογική εργασία. 

Η επικοινωνία  των μαθητών και των εκπαιδευτικών από  σχολεία  σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας και  της Ευρώπης  συνέβαλλε  ώστε η συνεργασία να είναι ευχάριστη, 
δημιουργική και εποικοδομητική παρέχοντας αυξημένα κίνητρα συμμετοχής. Επιπρόσθετα 
με την εφαρμογή του STEM μέσω projects, οι εκπαιδευόμενοι έμαθαν να αναστοχάζονται στη 
διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και να αποκτούν δεξιότητες που είναι 
σχετικές με την παγκοσμιοποίηση στην εκπαίδευση. Ανέπτυξαν έτσι ικανότητες που 
αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία των αυριανών πολιτών  του κόσμου, οι 
οποίοι  κατανοώντας τις τεχνολογίες του σήμερα γίνονται πρωτοπόροι του μέλλοντος. 

 Ως προς την εκπλήρωση των στόχων που τέθηκαν  θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν στο 
μέγιστο βαθμό  καθώς τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα από τις δραστηριότητες που  
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, ανταποκρινόμενα άμεσα και δημιουργικά, σχεδιάζοντας 
δραστηριότητες κωδικοποίησης με σύμβολα, λαβύρινθους, χάρτες, σπίτια με διάφορα υλικά 
ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ  οι γονείς αγκάλιασαν και υποστήριξαν την όλη 
προσπάθεια μας 
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ABSTRACT 

This study aims to shed some light on how eTwinning projects could enhance ICT normalization, 
that is total incorporation of technology in EFL instruction via eTwinning programs. In particular, it 
relates to the Greek State Lykeio context, with a view to integrating such projects in teaching English 
as a foreign language (TEFL). Moreover, it attempts an insight into the development of learners’ ICT 
skills, which relate to New Literacies, id est digital, visual and community literacy.  

The research relates to a particular learning context, a rurban state lykeio and involves a cross-
curricular project carried out during the school year 2017-18. Its main concept is inclusion and the 
participants were 182 learners and 12 teachers from 6 schools, in 5 different countries: Greece, Italy, 
Spain, Norway and Turkey. The research uses tools that combine quantitative and qualitative 
elements. It attempts a contrastive analysis of findings before and after the project implementation so 
as to depict the impact of the eTwinning Project on instruction and learners, which leads to 
assumptions. 
 
KEY WORDS: eTwinning, ICT Skills, normalization 
 
Introcuction 

Nowadays, modern European citizens are amidst of both a technological and social on-going 
change. Apart from the ethnic and racial diversity prevailing in Europe, all aspects of everyday life, 
like work, leisure and communication, have become digital, information-driven and globally 
interconnected. This reality ascribes education a salient role so as to prepare learners to become active 
citizens, both on a national and an international level. They ought to be capable to cope with the 
various challenges of the digital multicultural societies that comprise Europe. Hence, schooling has 
acquired the new responsibility to provide learners with the digital skills, knowledge and attitudes that 
will help them not only respond positively but also thrive in so complex an environment. All the 
aforesaid abilities, constitute primary directives of the Unified Curriculum for EFL instruction 
(Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών, EPS-XS) (Christou, 2016; Cope & Kalantzis, 
2009; Kellner, 1997).  

The aforesaid guidelines necessitate digital and computer-based instruction so as to create a 
realistic learning context (Pennington, 1996b). In particular, computers are to “be completely 
integrated into all other aspects of classroom life, alongside course books, teachers and notepads. They 
will go almost unnoticed” (Bax, 2003, p.23). As adolescents use technology mainly as a tool of 
communication in their routine, such normalization is amenable to the classroom and could 
compensate for learners’ reluctance to traditional pen-and-paper learning (ibid; Regan, 1993; Slaouti, 
2004a, Warschauer, 2000). More explicitly, an integral part of learning dictates that learners are to 
develop their digital skills (Kress, 1997; Lankshear & Knobel, 2003; Rheingold, 2008).  

The pedagogy of incorporating technology in teaching English as a Foreign Language (EFL) 
involves Computer Assisted Language Learning (CALL) whose benefits are similar to the perks of 
technology in everyday life. Most importantly, digital literacy promotes learners’ critical thinking as 
they use web search engines to locate, select and evaluate information, scan and skim through 
authentic materials, interpret multimodal texts, negotiate over meanings and, lastly, turn the input into 
output by creating their own piece of digital writing. This process, besides improving typing skills, 
encompasses decision-making and problem-solving. Learners employ these strategies to process the 
hypermedia as well as choose the digital tools and the multimedia desired in order to synthesize their 
electronic multimodal text and communicate it to their audience. Hence, they build up their 
metacognition and pave their individual way to learning, by working at their own pace and learning 
style. Thus, via digital learning, learners not only acquire new literacies but they also become 
autonomous, which develops their cognitive skills and self-confidence (Bouboureka, 2004; Hymes, 
1971; Ματσαγούρας, 2003; Slaouti, 2004a; Tsotsoli, 2004; Van Lier, 1996). 

Since the beginning of the millennium the eTwinning platform has offered great opportunities for 
authentic and contextualized interaction among European students as well as Computer Assisted 
Language Learning (CALL) through the use of various web.2 tools, such as padlet, Linoit, Wikis, 
Blogs, to name but a few. However, despite the extensive research of the aforementioned potential in 
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the Greek State Junior High Schools (Gymnasium), there has never been a systematic study to depict, 
monitor and measure the impact of these eTwinning projects on the State Senior High School (Lykeio) 
context. This challenge was the impetus for the current case study, which focused on the development 
of learners’ digital and ICT skills hoping that the research outcome could indicate not only outstanding 
benefits but also prescribe essential changes in EFL instruction with a view to ameliorating teaching 
practices and maximizing the learning potential. 

 The research steps in this study consisted of 4 phases and involved both qualitative and 
quantitative approaches. Firstly, a pre- program questionnaire was designed with questions 
investigating learners’ objective and subjective needs. Findings were then taken into account so as to 
design a Project Based Learning (PBL) syllabus of the eTwinning Program. The lessons and tasks 
involved cross curricular connections that introduced topics from a real-world perspective and enabled 
learners to develop their ICT skills. After their implementation via the e-Twinning program, a post-
program questionnaire was used, in line with the initial one, aiming to collect data of the research 
questions. Findings were processed and analyzed. Last but not least, additional observation techniques 
(notes, journal, interviews and records kept by the teacher) added more qualitative data to the research 
outcome. 

The major research questions investigated were:  
• Does the particular cross-curricular e-Twinning program promote ICT normalization in EFL 

instruction? 
• Does the particular cross-curricular e-Twinning program develop learners’ digital learning? 

 
New Literacies 

The term literacy has been primarily used so as to define the knowledge of writing and reading. 
With the advent of the Internet, there are ongoing changes on the way we live, work and learn. 
Accordingly, their implications on the various meanings and dimensions of literacy are reflected on its 
recent definition, in 2003, by UNESCO (2004, p.13) as the "ability to identify, understand, interpret, 
create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying 
contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to 
develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society”. 

 The plurality of these new literacies implied by the aforementioned relate to technology and they 
involve not only social and cultural understanding but also digital, visual and community skills, which 
are crucial so as to meet the challenges of the new millennium (Kalantzis & Cope, 2008; Kress, 2007). 
Respectively, digital literacy relates to using computers, social media and the Internet, involving both 
research skills (information literacy) and a critical analysis of the media (media literacy), visual 
literacy involves on-screen presentation of multimodal texts and community literacy constitutes the 
skills needed to “to help students turn their self-expression into a form of public participation” 
(Rheingold, 2008, p. 101). Labbo (2007, p.24) claims that “New Literacies are multiple in nature and 
refer to onscreen skills and strategies that include abilities to utilize multimedia resources for various 
academic, personal and communicative purposes.” In line with this, Kalantzis and Cope (2008) 
introduce the term “Multiliteracies” that encapsulates the significance of linguistic and cultural 
diversity, as well as the impact of communication technologies on learning.   
 
Research methodology and tools 

As regards the research methodology, the particular study employed action research, which uses 
“a spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, action and fact-finding about the 
result of the action" (Lewin, 1946, p.206). The research goal relates to fact-findings about a particular 
situation and the development of a specific “overall plan”, that is a course of action in compliance with 
the means available, so as to attain objectives (ibid). After the implementation of the action, data-
results were analyzed in terms of objectives-attainment to be followed by reflection on the project 
(Susman, 1983). Respectively, there were five phases: diagnosing the problem, collection and 
interpretation of data, action planning, action taking, evaluating and reflecting on learning outcome 
(Ferrance, 2000; ibid). These phases form an ongoing process-cycle until the problem’s resolution 
(ibid). Action-research is mostly used in real-life environments that encompass social interaction, 
understanding of specific practices and professional development. 

The current research features both qualitative and quantitative methods of data collection in view 
of Stringer’s (2008) criteria of study-relevance, systematic inquiry, ethics, validity and reliability of 
findings as well as a variety of data sources. When designing the research, a careful study of the issue 
and a systematic inquiry approach were fundamental concerns for its validity (Hine, 2013). As it is 
impossible to ensure 100% of it (Cohen et al., 2000) validity of data were fostered by means of 
triangulation and objectivity (ibid). More explicitly, the particular action research employed 
questionnaires, interviews and teacher’s diaries “based on the idea of getting a fix on a particular point 
by viewing it from different perspectives, thus minimizing the danger of a one-sided representation” 
(Richards, 2003, p. 251). 
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Data collection phases 
The first stage, that relates to planning, involved a needs analysis by means of a questionnaire so 

as to identify profile, needs and motivation parameters of the learners participating in the eTwinning.  
The questionnaire also attempted to investigate their New Literacies and European citizenship skills 
prior to the program implementation as well as their project-expectations. Findings were taken into 
consideration so as to design the PBL tasks of the action-phase (appendix I). During the taking-action 
phase, observation data were collected by the teachers involved by means of a T-diary and interviews. 
Then, after analyzing the information, corrective action was taken, if need be.  Finally, when the 
eTwinning program were completed, learners were given a post-program questionnaire aiming to 
collect data of the aforementioned research questions to be assessed in the evaluating-phase and 
accordingly specify the learning process. 

 
The particular learning context 

The particular teaching context relates to the Geniko Lykeio Skalas Oropou “Mikis Theodorakis”, 
on the outskirts of Athens, in Attica, Greece. The school has been running eTwinning programs since 
2012. These programs have won both the National and the European eTwinning Quality Label, 
awarded to schools on account of outstanding work. Due to these outstanding achievements the school 
was one out of the 86 Greek schools to be honored with the eTwinning School Label 2018-19. 
Moreover, it is worth mentioning that these eTwinning projects encompassed student mobility, as they 
involved exchange of visits between eTwinners. Evidently, motivation was high owing to anticipation 
of the forthcoming travel to the partner school, an element deployed as a major incentive to ensure 
learners’ involvement. 

 1st and 2nd graders participating in the particular project were respectively of 15 and 16 years of 
age. 64% of them were female, which outweigh male learners (36%) and their level of proficiency, as 
per the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), covered a large span 
between A1 to C2.  

 
eTwinning Project Design 

The title of the eTwinning program denotes Stephen Covey’s quotation “Strength lies in 
differences, not in similarities”. It was thought to match perfectly the EU concept of inclusion, by 
suggesting elements of creativity and problem solving through a harmonious synthesis of diverse 
perspectives. More explicitly, inclusion is the “process that helps to overcome barriers limiting the 
presence, participation and achievement of learners” (UNESCO, 2017, p.7). When related to 
education, inclusion pertains to understanding and respecting different cultures, with a view to 
promoting European citizenship. In compliance with that principle, the particular eTwinning program 
aimed to integrate learners from diverse ethnic and social background into an educational community 
sharing the same project goals. To that end, it involved 182 learners and 12 teachers form 5 countries: 
Greece, Spain, Italy, Norway and Turkey. The Greek team numbered 76 learners and 5 teachers. 

During the academic year, learners worked on different short-term projects, which mainly 
involved monthly cross curricular assignments on history, cultural elements, daily life aspects, national 
traits, etc. (appendix I). The goal was that learners from each country acknowledged their identity and 
communicated it to their partners. eTwinners looked for common elements as well as their differences 
so as to raise awareness of multiculturalism and respect to different civilizations and lifestyles. 

The eTwinning program was submitted and approved by the national NSS early October 2017. 
During the first two months, learners got familiar with the eTwinning platform and then started 
interacting on the twinspace, using synchronous and asynchronous communication employing various 
technological devices, such as laptops, school computers, tablets and, above all, their mobile smart 
phones. They exploited diverse web 2 tools like padlet, linoit,ppt, wikis, google forms,  blogs, video 
makers and other computer-based learning apps to carry out collaborative projects whose end products 
involved ppts, e-photo albums and booklets, videos, photo galleries, word documents, blog-entries, 
etc. (appendix I). Project assignment among eTwinners was mostly differentiated with respect to the 
criteria of relevance to the school curriculum, learners’ preferences, interests and individual learning 
styles with a view to promoting self-expression and creativity (Chapman & Gregory, 2007). More 
explicitly, learners voluntarily participated in the majority of the projects and, as aforesaid, in a lot of 
cases the initial project idea was generated by them. 

In March, there was an exchange of educational trips between the Greek and Italian partners. Both 
travels involved a day in the partner school during which learners presented some of their project 
work, took part in workshops and sports as well as free-time activities. They also threw parties and 
toured the partner’s hometown. These unique experiences were delineated into relevant videos and 
photo-albums, which constituted April assignments. The eTwinning program activities were 
completed in May, alongside with the school academic year.  

 
Research Findings 
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Starting with the overall project experience, it seems overwhelmingly positive as 80% of the 
learners “strongly agreed”, the 17% “agreed” while the neutral answers were 3% (graph 1). No 
negative responses were registered. Similar assumptions are also attested in teacher-questionnaire 
feedback and the interviews. Another substantial piece of evidence adding value to this assumption 
relates to the Quality Label awarded to learners by the NSS, on account of positive assessment of the 
project based on project authenticity, collaboration and cooperation criteria. 

 
Graph 1: Learners’ overall project experience 

Research question 1: Does the particular cross-curricular e-Twinning program promote ICT 
normalization in EFL instruction? 

As presented in Graph 2, prior to the project, all leaners were reported to have a web and email. 
This is expected so as to use social media and chat online, which constituted their major impetuses for 
using computers and the Internet on a daily basis (60% and 65% respectively). The second important 
factor for using technology is entertainment (50% on a daily basis and 20% once a week).  

 

        
Graph 2: Reason for using computers and the Net    Graph 3: frequency of technology use in the class  

 
What is worth mentioning- though not a surprise- is the fact that, prior to the project, none of them 

used technology for their schoolwork every day, as depicted in graph 3. Only 7% used it once a week 
and 34% once a month while 59% of the answers fall into the never /almost never category. However, 
these figures changed dramatically during the eTwinning program as 59% of the learners were 
reported to use technology either daily (17%), or weekly (55%) to do project-work whereas the 
never/almost never answers were nil (graph 3). It could thus be alleged that normalization of 
technology in instruction was accomplished up to a great extent. 

 

Research question 2: Does the particular cross-curricular e-Twinning program develop 
learners’ digital learning? 

Normalization of technology via the program obviously increased the potential for digital 
learning. All findings, deriving from questionnaire feedback, interviews and the teacher diary 
converge to the assumption that learners’ regular use of technology in the EFL class enabled them to 
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develop their ICT competence and digital skills on account of getting used to collaborating and 
working in digital environments. 

More explicitly, with respect to computing and ICT fluency, learners’ first knowledge of the 
rudiments turned into mastering computers quite sufficiently, as comparative data suggest in table 1, 
which shows how learners perceive they gained knowledge about various new web2.0 tools and 
applications by employing them in their project tasks.  

 
Table 1: ICT skills development in % 

 
In addition to the abovementioned, graph 4 implies that learners seem to be highly motivated to 

use technology and the internet so as to carry out cross-curricular project tasks and learn new web 
applications which would assist them in doing so. 

 

 
Graph 4: Digital skills prior and during the project 

 
What is more, as presented in graphs 5, 6 and 7, learners acclaimed to have developed digital 

skills like writing multimodal texts using the word processor (95%), inserting photos and copy paste, 
to name but a few. They also reported a significant improvement of their typing skills. Concerning 
community literacy, there is noticeable progress of their know-how to create word documents, ppts, 
videos and blog-entries (95%). Finally, learners became well aware of various new web2.0 tools 
(82%), like forums (86%) and the padlet (97%). 

 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

266 
 

 
Graph 5: ICT skills prior and during the project 

 

 
Graph 6: ICT skills prior and during the project 

 
As an overall assumption, learners argue that through the eTwinning program they came to 

expand their knowledge of how computers and the Internet operate (79%). They also believe to have 
improved their media literacy as regards collecting, analyzing and evaluating Internet sources (89%) 
(graph 7).  
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Graph 7: digital literacy skills prior and during the project 

 
Last but not least, it is worth noting that all negative responses prior to the project are almost 

eliminated in the answers after its implementation, indicating a clear change of learners’ negative 
attitude. This fact suggests a positive learning environment, as perceived by learners, which per se 
constitutes a high motivational factor in learning. 

In conclusion, as attested by both teachers and learners, the eTwinning project is deemed to have 
achieved CALL full integration in EFL instruction fostering learners’ digital learning and New 
Literacies development as a whole, including not only their ICT skills but also learners’ media and 
visual literacy. 

 
 

Constraints 
Both teachers and learners perceive that the major constraints related to time and ICT equipment. 

Actually, as graph 8 suggests, 46% of the learners considered hardware support to be poor and 32% 
had difficulty in understanding web2.0 tools. Moreover, 42% claimed that their overloaded schedule 
was impeding project work as well as meeting up with their team. Concerning communication, there 
seems to be no issue as far as teacher guidance is concerned. Lastly, the large percentage of neutral 
responses (54%) regarding peer communication may imply more than the 25% of negative responses 
overtly stated. 

 
Graph 8: Project constraints 

 
Limitations 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

268 
 

The major limitation of the current research relies on the small sample of both teachers and 
learners involved, which could entail particularities of the specific learning context. (Cohen et al., 
2000). Thus, this case-study-outcome cannot be generalized on account of not being representative of 
the situation prevailing all state Lykeia in Greece. However, it undoubtedly sheds some light onto the 
positive effects such eTwinning programs have on learners. Nevertheless, validity of findings would 
be greater had the sample been larger. 

Another limitation worth mentioning is that it depicts results as perceived by learners participating 
in the project, so it entails subjectivity. On the side, most participants (teachers and 2nd grade-students) 
had previously taken part in eTwinning program. This fact could have influenced their questionnaire 
responses on account of existing impressions. Last but not least, due to time restrictions only a sample 
of teachers and students were interviewed.  
 
Reflections and pedagogical implications 

On account of the aforesaid limitations, further research on a larger and more generic scale is 
advisable. Such a venture could eliminate bias due to the small sample involving situational 
peculiarities. In particular, it could encompass a study on a national level employing various research 
tools so that validity and reliability are enhanced. 

The lack of controversy in findings in conjunction with the obvious positive benefits of 
eTwinning programs, in the particular learning context, suggest their vast implementation to public 
secondary education. If constraints were to tackle, such education programs could create authentic 
learning environments that keep abreast with progress as a long-life endeavor and prepare learners for 
real-world challenges.  

 
Conclusion 

This case-study attempted to explore some of the potential perks of eTwinning programs on EFL 
instruction as concerns ICT normalization and learners’ digital learning. Despite apparent constraints, 
which prevail most of the Greek State Lykeia, their incorporation in the syllabus is deemed substantial 
so that learners can thrive in our contemporary digital continent, where there are no frontiers and 
promotion of New Literacies is an unquestionable prerequisite. 
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Appendix I 
“Strength lies in differences, not in similarities” - Plan of Project Work 

School Subjects: English, Literature, History 
Project Web2.0 tool Month Time 
A. Getting to know each other 
• A note about me…. 
• Getting to know the twinspace and web2 tools 
• What would you like to know about my 

country/town/me? 
• My hobbies 
• Expectations from our project 

 
Twinspace 

profile (note & 
photo) 

Padlet 
Padlet 
Google 

document 

 
November 
2017 

 
1 
 
1 
1 
 
1 

B. Highlights of my life in my country 
• School life / hometown album 
• Our project blog 
• Different aspects of our daily life in Greece 
(school life, pastimes, books, fun activities,etc.) 
• Traditional elements and Customs of Greece 

 
Homeroom 

Blog 
Blog 

Padlet 
Linoit 

 
 

December 
2017 

 
1 
 
2 
 
1 

C. My cultural heritage 
• Greek History: a review from antiquity to 

modern times 
• Top ten Greek monuments  

 
Ppt 

e-photo 
album, ppt, video 

 
January 

2018 

 
2 
 
2 
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D. Different or similar? 
•  Useful language expressions in English, 

Greek, Italian, Spanish, Norwegian & Turkish 

 
Google 

document 

 
February 
2018 

 
2 
 

• The same elements, yet different: 
Sunlight, El Greco, Recipes, Drama (Romeo & 

Juliet vs Erotokritos & Aretousa), Singing the same 
tune  

• EU quiz 
• EU citizenship 
• Ppt presentation of our project to our Italian 

partners upon our visit to their school 

Wiki, 
 e-book 

Video, ppt, 
Dramatized 
event 

Google Quiz 
Ppt 

Ppt/video 

 
March 

2018 

 
4 
 
 
 
2 
 
4 

E.Meeting our partners 
• Videos of our trip-exchange 
• Press Release of our trip-exchange  
Homework/self-access assignment 

 
videos 
word 

document 

 
April 018 

4   
 

Reflection & Evaluation 
• How do I feel about the project? 
• Project Assessment (Teacher & Peer) 
• Feedback Questionnaire 

Linoit 
Word grid 
form 

Google Form 

 
May 2018 

 
1 
2 
1 
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eTwinning Project: “Our Cultural Alphabet!” 
 

Μαράθου Σταματία1 Ρέλλια Μαρία2 
 

1 Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Ράλλεια ΠΔΣ Πειραιά 
maratandr@yahoo.com 

 

2 Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Ράλλεια ΠΔΣ Πειραιά  
m_rellia@yahoo.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση μίας ευρωπαϊκής σχολικής σύμπραξης 

eTwinning κατά το σχολικό έτος 2017-18. Συνεργάτες ήταν τα Ράλλεια Πειραματικά 
Δημοτικά Σχολεία Πειραιά, το Istituto Comprensivo Statale "Ten. F. Petrucci" di Montecastrilli - 
Scuola Primaria di Castel dell'Aquila, Montecastrilli (Ιταλία) και το 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Καρπενησίου. 

ΈΈχοντας τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του eTwinning, 
υλοποιήσαμε ένα έργο (συνεργατικό λεξικό) με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών/γνώσεων που αφορούν στον πολιτισμό, την ιστορία, τη γεωγραφία, τη γλώσσα 
και τη λαογραφία και περιλαμβάνονται τόσο στην ύλη των αντίστοιχων σχολικών 
μαθημάτων όσο και της Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες, 
έθιμα, παραδοσιακά παιχνίδια, αθλήματα κλπ.). Τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα οικεία και 
δημοφιλή στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία 
φοιτούν 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, ΤΠΕ, συνεργατική προσέγγιση, Web 
2.0 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H παρούσα δράση προέκυψε μέσα από τη συζήτηση και τη διάθεση των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών τριών Δημοτικών Σχολείων, 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 
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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. 
Υποδεικνύοντας τρόπους εύρεσης αξιόπιστων, ενημερωμένων πληροφοριών σε ένα δοθέν 
θέμα (δηλ. την ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν στην εθνική κληρονομιά), 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 “Our Cultural Alphabet!” οργανώθηκε και εκπονήθηκε από 

εκπαιδευτικούς και μαθητές τριών Δημοτικών Σχολείων, από δύο διαφορετικές περιοχές της 
Ελλάδας, τον Πειραιά και το Καρπενήσι, καθώς και μία ευρωπαϊκή πόλη, την ιταλική 
ΆΆκουϊλα, κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 2017 – Ιουνίου 2018. Στη δράση συμμετείχαν 
συνολικά τέσσερις εκπαιδευτικοί (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ70): τρεις από την Ελλάδα και μία από 
την Ιταλία. 

Το κεντρικό θέμα της καινοτόμου δράσης αφορούσε στην ανταλλαγή 
πληροφοριών/γνώσεων που αφορούν στον πολιτισμό, την ιστορία, τη γεωγραφία, τη γλώσσα 
και τη λαογραφία και περιλαμβάνονται τόσο στην ύλη της αντίστοιχων σχολικών μαθημάτων 
όσο και της Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες, έθιμα, 
παραδοσιακά παιχνίδια, αθλήματα κλπ.), 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 9 έως 10 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 και το Padlet. 
 
ΣΤΟΧΟΙ 

Βασικοί στόχοι της δράσης ήταν οι ακόλουθοι: 
• Η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του λεξικού και τον τρόπο δημιουργίας και 
επεξεργασίας λημμάτων 

• Η καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς 
• Η ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικότητας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων 
• Η ανάπτυξη της διαθεματικότητας με την εμπλοκή διαφορετικών διδακτικών 
αντικειμένων 

• Η εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
• Ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών 
• Η ανταλλαγή εμπειριών 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
• Συζήτηση και απόφαση των εκπαιδευτικών/ιδρυτών του έργου για την ωφέλεια και τον 
εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της δράσης eTwinning  

• 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 
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• Ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες προς τους μαθητές των εμπλεκόμενων τμημάτων για 
τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και τη φύση της παρούσας εκπαιδευτικής δράσης 
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 2017, 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. 

Από το Νοέμβριο του 2017 έως και τον Ιούνιο του 2018, οι μαθητές των δύο χωρών σε 
συνεργασία δημιούργησαν, αλφαβητικά, τα λήμματα του λεξικού. Κάνοντας χρήση του 
λατινικού αλφαβήτου, έγινε από τις εκπαιδευτικούς καταμερισμός των γραμμάτων και, με 
βάση το κοινό χρονοδιάγραμμα, οι μαθητές σε ομάδες πρόσθεταν το αντίστοιχο υλικό. Το 
λεξικό στην τελική του μορφή περιλαμβάνει λήμματα που αναφέρονται σε ιστορικά 
αξιοθέατα των δύο χωρών, καθώς και σε σημαντικές προσωπικότητες, πόλεις, μουσεία, 
αθλήματα, ήθη και έθιμα, γιορτές και γλωσσικά ιδιώματα. Πέρα από το σχετικό κείμενο, 
κάθε σελίδα του λεξικού περιλαμβάνει φωτογραφίες, ζωγραφιές και κολλάζ, αποτέλεσμα της 
συλλογικής εργασίας των μαθητών.  

 

 
 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του Twinspace του έργου 
(https://twinspace.etwinning.net/46545/home) 

 
Παράλληλα. το Δεκέμβριο του 2017, οι μαθητές αντάλλαξαν πληροφορίες που αφορούν 

σε ήθη και έθιμα, εικόνες, τραγούδια/κάλαντα σχετικά με τον εορτασμό των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς. Οι μικροί μαθητές, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, ζωγράφισαν 
διαφορετικά χριστουγεννιάτικα έθιμα και έγραψαν σύντομα σχετικά κείμενα, στην Αγγλική 
Γλώσσα, τα οποία αναρτήθηκαν στη σελίδα του Ημερολογίου του έργου, καθώς και σε 
ηλεκτρονικό τοίχο, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Real Time Board. Επίσης, τα σχολεία του 
Πειραιά και της ΆΆκουϊλα αντάλλαξαν ευχετήριες κάρτες μέσω ταχυδρομείου. Κατά το μήνα 
Φεβρουάριο, οι μαθητές μίλησαν για το καρναβάλι και τις παραδόσεις που σχετίζονται με 
αυτό. Αποτύπωσαν το υλικό και τις σκέψεις τους για άλλη μια φορά στο Ημερολόγιο του 
έργου, καθώς και σε ηλεκτρονικό τοίχο Padlet (https://padlet.com/m_rellia/9ph6odsc3545). Τα 
Christmas και Carnival αποτέλεσαν τα δύο βασικά λήμματα στη σελίδα του γράμματος “C”. 
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Τον Απρίλιο, οι μαθητές δούλεψαν με το γράμμα “E” και το Πάσχα (Easter). Μίλησαν για 
τα πασχαλινά έθιμα της χώρας τους κι έπαιξαν, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, πασχαλινά 
ομαδικά παιχνίδια, τα οποία ανέβασαν στο Twinspace με τη μορφή βίντεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2: Πασχαλινό ομαδικό παιχνίδι (Easter Egg Racing) 

 
Η δράση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018 με μία εκδήλωση παραδοσιακών ελληνικών 

χορών, που διδάχθηκαν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και παρουσιάστηκαν στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό και τους γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, για 
την διάχυση του έργου στη σχολική και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Οι χοροί 
αυτοί αποτέλεσαν το υλικό για το λήμμα “D” (=Dances) του λεξικού.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Εικόνα 3: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί 
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. 

Στο τέλος της δράσης, οι μαθητές του ιταλικού σχολείου συνόψισαν την εμπειρία τους σε 
ένα σύντομο βίντεο. 
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Εικόνα 4: Από το τελικό βίντεο 

Το έργο βραβεύθηκε από την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία με την Εθνική Ετικέτα 
Ποιότητας: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Εικόνα 5:  Η Ιταλική Εθνική 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. 

ΌΌσον 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 
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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. 

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 “Our Cultural Alphabet!” 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. 

Είναι επίσης αυτονόητο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές ωφελήθηκαν γνωστικά, αφού 
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. Προήγαγε 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 σχολικής μονάδας. 
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Living in ancient times: Διδάσκοντας Ιστορία μέσα από ένα 
συνεργατικό eTwinning έργο 

 
Κουγιουρούκη Αγγελική1 

 
1 Εκπαιδευτικός ΠΕ70 - 1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ. Σχ. Αλεξανδρούπολης  

akougiou@gmail.com  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν από τους 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 2017-18 στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργατικού Προγράμματος eTwinning με 
τίτλο: «Living in ancient times». Σκοπός του προγράμματος ήταν η καλλιέργεια της συνείδησης 
του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη ο οποίος αισθάνεται υπεύθυνος για την ανθρώπινη 
πολιτιστική κληρονομιά μαθαίνοντας παγκόσμια ιστορία και γεωγραφία διατηρώντας την 
εθνική του ταυτότητα και ενισχύοντας την πολιτιστική αυτογνωσία ενώ φροντίζει τα κοινά 
πράγματα και τις δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη καταστροφών θησαυρών της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των 2 σχολείων μέσω 
της Αγγλικής γλώσσας, web2.0 εργαλείων και εφαρμογών. Δημιουργήθηκε και ανταλλάχθηκε 
κοινό υλικό μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε καθορισμένα πεδία εξετάζοντας 
διεπιστημονικά το θέμα.  

Το αποτέλεσμα της κοινής ενασχόλησης ήταν η δημιουργία 2 ιστοριών με αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης συγκεκριμένα μνημεία περιοχών των σχολείων και η απόδοσή τους με την 
τεχνική του Kamishibai Theatre, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να 
αναδείξουν με διαφορετικό τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά των 2 χωρών.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μνημεία, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορία, θέατρο, eTwinning 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
«Η διδασκαλία της ιστορίας στην Ευρώπη είναι σαν ένα καλειδοσκόπιο, αντίστοιχο με 

την εικόνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού» αναφέρει ο J. Peyrot στο βιβλίο του Η διδασκαλία 
της ιστορίας στην Ευρώπη (Peyrot, 2002), ανοίγοντας νέους δρόμους στη Διδακτική της 
Ιστορίας, ενός εξ’ ορισμού σύνθετου γνωστικού αντικειμένου, κατά τον Γ. Κόκκινο, τόσο στο 
θέμα της διδασκαλίας όσο και της μάθησης, του οποίου οι ιδιαίτερες δυσκολίες διδασκαλίας 
απορρέουν από τη σχέση μεταξύ του εκπαιδευτικού, των μαθητών και του ίδιου του 
παρελθόντος (Κόκκινος, 1998). Η προσπάθεια, εξάλλου, εξισορρόπησης δηλωτικής και 
διαδικαστικής γνώσης με έμφαση στις μεταγνωστικές-μεταϊστορικές δεξιότητες οδηγεί τους 
εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή νέων μεθόδων ιστορικής μάθησης και χρήσης νέων 
διδακτικών εργαλείων (Kougiourouki, 2017). 

Οι μαθητές/τριες, επισημαίνει ο  J. Fines θα πρέπει να μελετούν με τρόπους παρόμοιους με 
τους ιστορικούς για τρεις κυρίως λόγους: 1) γιατί μόνο μέσα από την ενεργητική μάθηση 
δουλεύουν και μαθαίνουν περισσότερο προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα 
των μαρτυριών, ακονίζοντας το μυαλό τους ώστε να οδηγηθούν στην κατανόηση, 2) γιατί αν 
δεν γνωρίζουμε πώς έφτασε σε μας η ιστορία που προσφέρεται να μάθουμε, ο μόνος τρόπος 
που μπορούμε να την εκλάβουμε είναι «σαν μια σειρά μυστηριωδών ισχυρισμών που μπορεί 
να τους μάθει κανείς μόνο αν τους μάθει απ’ έξω», 3) γιατί όταν χειριζόμαστε πηγές και 
μαρτυρίες που προέρχονται από μια συγκεκριμένη εποχή, αποκτούμε μία αίσθηση της 
πραγματικότητας που υπό άλλες συνθήκες δεν θα την είχαμε (Fines, 1995). 

Η διδασκαλία, άλλωστε, της Ιστορίας στο σχολείο συνιστά ένα σημαντικό γνωστικό 
αντικείμενο για την καλλιέργεια πολιτισμικών αξιών αφού μέσω αυτής οι μαθητές/τριες 
μπορούν να διδαχθούν πώς αναπτύχθηκε ο πολιτισμός της χώρας τους, να κατανοήσουν τις 
επικρατούσες κοινωνικές αξίες και πώς αυτές διαμορφώνονται στο πέρασμα των αιώνων και 
κάτω από ποιες συνθήκες, κάτι που θα τους βοηθήσει αργότερα να γίνουν ενεργοί και 
κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες (Demircioğlu, 2009).  

Η έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αυτορρύθμισης και του 
αναστοχασμού μέσα από την αξιοποίηση των ατομικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών αλλά 
και τη συνεργασία  απαιτούν και την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το 
διαδίκτυο και γενικότερα οι ΤΠΕ (Βοσνιάδου, 2006). Η συνεισφορά των ΤΠΕ και ειδικότερα 
των web 2.0 εργαλείων αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στη διδασκαλία της Ιστορίας, τόσο από 
την άποψη της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών όσο και ως 
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«εργαλείων» μάθησης μέσα στη σχολική τάξη αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο των σχολικών 
δραστηριοτήτων. Το διαδίκτυο με τα ποικίλα εργαλεία του, οι κοινότητες πρακτικής, τα 
εικονικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα τα ανοιχτά και διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης, έχουν 
ως αποτέλεσμα ο υπολογιστής να πλεονεκτεί σε σχέση με τα συμβατικά μέσα διδασκαλίας. 

Το eTwinning, η Ευρωπαϊκή Σχολική Κοινότητα, προωθεί τη συνεργασία στην Ευρώπη 
μέσω της χρήσης των ΤΠΕ παρέχοντας στα σχολεία υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες. 
Πρόκειται για μια Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης, της οποίας η δυνατότητα συνεργατικής 
μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης δημιουργεί ελπιδοφόρες και καινοτόμες διαπολιτισμικές 
προοπτικές καθιστώντας τη μάθηση πιο διαδραστική και παρέχοντας διαδικτυακή δια βίου 
μάθηση με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας (Uzunboylu, 
2006). Προσφέρει, εξάλλου, πολλές ευκαιρίες διδασκαλίας μέσω των εργαλείων από τα οποία 
τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες επωφελούνται μέσα από τη συνεργασία που 
επιτυγχάνουν με σχολεία από άλλες χώρες (Αngelopoulos & Pateraki, 2014). 

Η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει, άλλωστε, ότι η ηλεκτρονική συνεργατική μάθηση 
είναι ένα ελπιδοφόρο εκπαιδευτικό μέσο καθώς βοηθά τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν 
δραστηριότητες βασισμένες στις ΤΠΕ, εφαρμόζοντας τη μέθοδο project, θέτοντας σε χρήση 
τις σύγχρονες έννοιες για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Schulz-Zander, Büchter & 
Dalmer, 2002). 

Η Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης του eTwinning προσέφερε τη δυνατότητα συνεργασίας 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Ιταλία μέσω της τεχνολογικά 
διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, αποσκοπώντας στην ενσωμάτωση της αίσθησης της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της γλωσσικής πολυμορφίας στη 
διαδικασία εκμάθησης (European Commision, 2013; Crawley et al., 2010). Υλοποιήθηκαν 
συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί μαθησιακοί 
στόχοι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα δίνοντας την 
ευκαιρία όχι μόνο για μια «φωτογραφική» αναπαράσταση των ιστορικών καταστάσεων αλλά 
και τη δυνατότητα διατύπωσης υποθέσεων εργασίας, σύγκρισης επιχειρημάτων, άρθρωσης 
συλλογισμών. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Οι εκπαιδευτικοί των δύο συνεργαζόμενων χωρών 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, 1990; Ταρατόρη–Τσαλκατίδου, 2010; Kaldi, 2011). Η 
συγκεκριμένη μέθοδος συνιστάται για την υλοποίηση eTwinning έργων καθώς προάγει τη 
συνεργατική, εποικοδομητική μάθηση και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης 
(Μιχαηλίδης, 2003). Παράλληλα, μέσω της μεθόδου CLIL (Content Language Integrated 
Learning) εξετάστηκε ένα ολόκληρο σχολικό αντικείμενο και συγκεκριμένα η Ιστορία,  με 
εργαλείο την Αγγλική γλώσσα και στόχο την εκμάθηση του περιεχομένου του συγκεκριμένου 
μαθήματος με ταυτόχρονη εκμάθηση της ξένης γλώσσας (language and subject matter 
immersion). Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων: τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο 
σχολικό μάθημα και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας 
(University of Cabridge, 2008). 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συνεργατικό eTwinning έργο με τον τίτλο «Living in 
ancient times» οι εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων σχολείων συζήτησαν και ανέλυσαν από 
κοινού τα υποθέματα κατά τη διάρκεια επικοινωνίας που βασίστηκε κυρίως στην αποστολή 
e-mails, σε συζητήσεις μέσω messenger και Τwinspace. Οι μαθητές/τριες των σχολείων 
ενθουσιάστηκαν με την υλοποίηση ενός eTwinning έργου κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
της Ιστορίας με θέμα τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή ιστορία και τους θησαυρούς της ανθρώπινης 
δημιουργίας της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου μέσα από τη συνεργασία με συμμαθητές 
τους από το εξωτερικό, μια συνεργασία που θα πραγματοποιούσαν για πρώτη φορά στη 
μαθητική τους πορεία.  

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 επιδόθηκαν στη συλλογή 
πληροφοριών, φωτογραφιών και δημοσιευμάτων κατά κύριο λόγο από το διαδίκτυο αλλά και 
από βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, ενημερωτικά έντυπα. Προσέγγισαν το θέμα διεπιστημονικά 
μέσα από την Ιστορία, τη Γεωγραφία, τη χρήση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, την 
Πληροφορική, την Αισθητική Αγωγή. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
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ανακοίνωναν, αντάλλασσαν και διασταύρωναν τις πληροφορίες τους. ΈΈμαθαν, επίσης, πώς 
να χρησιμοποιούν νέα web2.0 εργαλεία.  

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Οι μαθητές/τριες: 

• να εξοικειωθούν με την ευρωπαϊκή γεωγραφία και κουλτούρα 
• να διερευνήσουν την ιστορική και γεωγραφική διάσταση της Ρωμαϊκής και 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέσα από μύθους, συνήθειες, παραδόσεις  
• να προσπαθήσουν να φανταστούν τη ζωή στα αρχαία χρόνια 
• να ενεργοποιηθούν ώστε να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την αποφυγή 

καταστροφών των θησαυρών της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς  
• να κάνουν γνωστή σε διεθνές επίπεδο την πολιτιστική μας κληρονομιά μαθαίνοντας 

να τη θεωρούν μέρος των ανθρώπινων δημιουργημάτων που πρέπει να διαφυλαχθούν  
• να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ νέων ανθρώπων από διαφορετικά έθνη, 

θρησκείες και πολιτιστικές ομάδες ενισχύοντας την ανοχή στη διαφορετικότητα 
• να μάθουν μέσα από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας (μέθοδος project, μέθοδος 

CLIL) αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως η ομαδική δουλειά, η συνεργασία, η κριτική 
σκέψη και η δημιουργικότητα 

• να δουλέψουν κάνοντας χρήση των Νέων Τεχνολογιών (Learn how to learn using web 
2.0 tools) 

• να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία  
• να επεκτείνουν τα αποτελέσματα της συνεργατικής δουλειάς στο σχολείο, στην 

οικογένεια, στην ευρύτερη τοπική κοινότητα 
• να εκφραστούν μέσα από την τέχνη, τη φωτογραφία, το θέατρο 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου project δομήθηκε σύμφωνα με τις στρατηγικές της 

ανακαλυπτικής μάθησης και της μάθησης που βασίζεται στα σχέδια εργασίας (Inquiry and 
Project Based Learning) και τη μέθοδο CLIL. Προκειμένου να τονωθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών σε έργο που ένας από τους στόχους του ήταν να κάνει το μάθημα της Ρωμαϊκής και 
Βυζαντινής Ιστορίας ελκυστικό, έγινε παρουσίαση των μαθητών οι οποίοι επικαλέστηκαν 
αρχαίους ΈΈλληνες και Ρωμαίους Θεούς ώστε να προσδιορίσουν στοιχεία του χαρακτήρα και 
της προσωπικότητάς τους. Κατέγραψαν με τη μορφή βίντεο τις παρουσιάσεις τους και οι 
συμμαθητές/τριες από τη χώρα-εταίρο κλήθηκαν να μαντέψουν το όνομα του Θεού, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αγαστή συνεργασία η οποία θα κορυφωνόταν στη 
συνέχεια με το Θέατρο της Φιλίας - Kamishibai Theatre. 

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία, αντικείμενο του προγράμματος σπουδών και των 2 
χωρών, βρέθηκε στο επίκεντρο των συνεργατικών δραστηριοτήτων σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης του έργου με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, έχοντας επίγνωση του 
γεγονότος ότι ήταν διάδοχοι των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Η συγκεκριμένη άλλωστε 
ιστορική περίοδος καθώς και η ενεργοποίηση για την προβολή και διαφύλαξη της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη σε όλες τις δραστηριότητες 
– κεφάλαια του έργου:   

Passengers of the past 
Μαθητές και μαθήτριες από τις 2 χώρες, την Ελλάδα και την Ιταλία, ένωσαν τις δυνάμεις 

τους σε ένα ταξίδι στο παρελθόν, προκειμένου να γνωρίσουν πώς ζούσαν ΈΈλληνες και 
Ρωμαίοι κατά την συγκεκριμένη περίοδο διαπραγμάτευσης του μαθήματος της Ιστορίας. 
Προετοίμασαν παρουσιάσεις των περιοχών τους μέσα από την ιδιαίτερη οπτική της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και κάλεσαν τους συνεργάτες μαθητές/τριες να παίξουν σχετικά 
παιχνίδια γνώσεων που δημιούργησαν οι ίδιοι και να  διατυπώσουν ερωτήματα στα Forums 
σχετικά με το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα σημεία-ορόσημα (Landmarks), 
χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε περιοχής, για τα οποία επιθυμούσαν 
να μάθουν περισσότερες πληροφορίες.    

Virtual lessons for ancient times 
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Οι ιταλικές καλύβες Trabocchi και η αρχαία Εγνατία οδός βρέθηκαν στο επίκεντρο των 
ενδιαφερόντων των Ελλήνων και Ιταλών μαθητών/τριών και οι εκπαιδευτικοί των 2 χωρών 
αποφάσισαν να ικανοποιήσουν την περιέργεια αυτή δημιουργώντας εικονικά μαθήματα. Τα 
εικονικά βιντεομαθήματα αναρτήθηκαν στο Twinspace του έργου απ’ όπου και είχαν την 
ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν τα παιδιά στο δικό τους χρόνο στη σχολική τάξη. Απορίες 
και προβληματισμοί σχετικά με τα συγκεκριμένα ιστορικά κατάλοιπα του παρελθόντος 
διατυπώθηκαν στα Forums αυξάνοντας τη διάδραση και την επικοινωνία μεταξύ 
μαθητών/τριών των 2 συνεργαζόμενων χωρών αλλά και των εκπαιδευτικών καθώς κλήθηκαν 
να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. 

 
 

Εικόνα 1: Εικονικά βιντεομαθήματα 
 
Historical multilingual dictionary  

ΈΈνα πολύγλωσσο ιστορικό λεξικό 
δημιουργήθηκε από την υλοποίηση του έργου, όπου τα παιδιά μιλώντας τη μητρική τους 
γλώσσα, την αγγλική ακόμη και τη λατινική πρότειναν τις λέξεις που θεωρούσαν σημαντικές 
για το θέμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν web 2.0 εργαλεία για τη συγγραφή των 
λέξεων (answergarden) και την απόδοσή τους στις διάφορες γλώσσες (flipgrid).  

 

 
 

Εικόνα 2 : Πολύγλωσσο ιστορικό λεξικό 
 
Heritage- Landmarks promotion 
Η συνεργατική μελέτη της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Ιστορίας κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να συνεχίσουν την 
παρουσίαση σημείων-ορόσημων της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Αντικείμενο αυτή τη 
φορά αποτέλεσαν τα Ρωμαϊκά Λουτρά στο Chieti της Ιταλίας και το Βυζαντινό Κάστρο του 
Διδυμοτείχου στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό τόσο οι ΈΈλληνες μαθητές/τριες όσο και οι 
Ιταλοί συνεργάτες τους έμαθαν σημαντικά ιστορικά στοιχεία των 2 μνημείων χάρη στη 
συνεισφορά των συνεργατών τους. Αυτή, εξάλλου, η προβολή τους αποτέλεσε την ευκαιρία 
προβληματισμού προκειμένου να διαφυλαχθούν τα μνημεία αυτά και να μεταφερθούν στις 
επόμενες γενιές.  
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Εικόνα 3: Heritage-Landmarks promotion 
 
Cultural Heritage Debate 
ΈΈνα Debate σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς με βασικό ερώτημα «τι μπορούμε να 

κάνουμε για να τη διαφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ξεκίνησε μεταξύ των 
μαθητών/τριών οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και ψήφισαν άλλες κάνοντας χρήση 
του web 2.0 εργαλείου tricider.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4: Debate Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 
 
Ancient stories 
Εργαζόμενοι μέσα σε ένα κλίμα προβολής και διαφύλαξης θησαυρών της ανθρώπινης 

δημιουργίας και προσπαθώντας να μπουν στο ρόλο των προγόνων τους που ζούσαν την 
ιστορική περίοδο διερεύνησης, οι μαθητές/τριες έγραψαν ιστορίες με γεγονότα από την 
καθημερινή ζωή των προγόνων τους- οι Ιταλοί συνεργάτες για το Κάστρο του Διδυμοτείχου 
και τα παιδιά από την Ελλάδα για τα Ρωμαϊκά Λουτρά του Chieti. Τις ιστορίες τους 
αποτύπωσαν στη συνέχεια με κόμικς κάνοντας χρήση του web 2.0 εργαλείου TonDoo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5: Στα Ρωμαϊκά λουτρά… 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

283 
 

 
Kamishibai performance 
Αποκορύφωμα των συνεργατικών δραστηριοτήτων αποτέλεσε η απόδοση των 2 ιστοριών 

με την τεχνική του Kamishibai Theatre -Θέατρο της Φιλίας. Γονέας μαθητή από την Ιταλία 
κατασκεύασε για τις ανάγκες των παραστάσεων 2 Kamishibai Theatre, από τα οποία το ένα 
στάλθηκε στην Ελλάδα. Τα παιδιά των 2 χωρών, απέδωσαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο 
τις ιστορίες στα αγγλικά και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν 2 βίντεο τα οποία και 
αναρτήθηκαν στο Twinspace του έργου, ενώ παρουσιάστηκαν σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσίασης eTwinning έργων στο σχολείο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 6: Θέατρο Φιλίας – Kamishibai 

Theatre 
 
Παράλληλα με τις προαναφερθείσες 

δραστηριότητες έγιναν και άλλες σχετικές με τη 
δημιουργία λογότυπων, online παιχνιδιών 
αναφορικά με σημεία ορόσημα των 
συνεργαζόμενων χωρών, χειροτεχνικών 
κατασκευών καθώς και τηλεδιάσκεψη κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες είχαν την 
ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν 
παίζοντας παιχνίδι σχετικό με την πολιτιστική 
κληρονομιά. Συγκεκριμένα, έγινε: 

Landmark contest 
Ενθουσιασμένοι από τη διαπραγμάτευση του 

θέματος μαθητές και μαθήτριες από τις 2 
χώρες εμπνεύστηκαν από τα μνημεία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών τους και δημιούργησαν λογότυπα για το έργο, 
ψήφισαν για να αναδειχθούν τα 2 καλύτερα και έστειλαν δώρο τις δημιουργίες τους στη 
συνεργάτιδα χώρα ως ένδειξη φιλίας και εποικοδομητικής συνεργασίας.  

Games 
Τα παιδιά έπαιξαν παιχνίδια που δημιούργησαν με τα web 2.0 εργαλεία LearningApps 

jigsawplanet για τα σχολεία τους, τις πόλεις τους τα Ρωμαϊκά Λουτρά, το Κάστρο του 
Διδυμοτείχου. 

Videoconference games 
Οι ένδοξοι ταξιδιώτες του παρελθόντος απόλαυσαν τη ζωντανή συνάντησή τους 

παίζοντας παιχνίδι σχετικό με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας τους. ΉΉταν μια 
εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία, τη σχέση μεταξύ των 
δύο χωρών και των λαών τους κατά την ιστορική περίοδο διερεύνησης και να εδραιώσουν τη 
φιλία τους.  
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Εικόνα 7: Τηλεδιάσκεψη 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 
Ancient times Symbaloo 
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που 

προσφέρει το διαδικτυακό 
εργαλείο (Symbaloo) δημιουργήθηκε ο «τοίχος» των Web 2.0 εργαλείων που 
χρησιμοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε να είναι προσβάσιμα προς 
μελλοντική χρήση από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 
(https://edu.symbaloo.com/shared/ancienttimes2)  

Ancient times Evaluation 
Στον τελευταίο μέρος του ταξιδιού μας στο παρελθόν της Ελλάδας και της Ιταλίας 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 τη συνεργασία με ένα 
σχολείο eTwinning. Αξιολόγηση του έργου πραγματοποιήθηκε, επίσης, από τις συνεργάτιδες 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διατύπωσαν, γραπτά και με συνέντευξη, τις απόψεις τους για τη 
διαπραγμάτευση ενός ιστορικού θέματος μέσα από ένα eTwinning έργο καθώς και τη θετική 
ανταπόκριση των μαθητών/τριών σε θέματα αποθησαύρισης της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και διαφύλαξης αυτής.   

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 βιντεοσυζήτηση, καθώς και ανταλλαγή απόψεων στο Forum. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Επιχειρώντας την αξιολόγηση του συγκεκριμένου συνεργατικού eTwinning έργου θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά πραγματοποιήθηκαν σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν αγαστή τη συνεργασία 
μεταξύ των σχολείων, κάτι το οποίο οδήγησε τόσο στην προβολή σημαντικών μνημείων της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών όσο και στη συγγραφή διαδραστικών ιστοριών και 
απόδοση αυτών με το Kamishibai theatre- Θέατρο της Φιλίας.  

Οι μαθητές και μαθήτριες μας σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του Living in ancient times 
eTwinning έργου και σε συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία με τους συμμαθητές τους από 
την Ιταλία ανέδειξαν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες σημαντικά σημεία-ορόσημα 
(Landmarks) της πολιτιστικής κληρονομιάς χωρών που τις ένωνε η Εγνατία οδός, διατύπωσαν 
τις προτάσεις τους για τη διαφύλαξη τους στέλνοντας παράλληλα σχετικό μήνυμα στις 
επόμενες γενιές. Αποκορύφωμα των δράσεων τους υπήρξε η δημιουργία 2 βίντεο στα οποία 
αποτυπώνεται η απόδοση των διαδραστικών ιστοριών που έγραψαν τα παιδιά, 
εικονογράφησαν με κόμικς και απέδωσαν με την τεχνική του Kamishibai Theatre 
επιβεβαιώνοντας πως μπορούμε με πολλούς και ευρηματικούς τρόπους να συνεργαστούμε 
προκειμένου να διαδώσουμε το μήνυμα του σεβασμού και της διατήρησης θησαυρών της 
ανθρώπινης δημιουργίας.  
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Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των web2.0 εργαλείων υπήρξε συνεχής σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξης του έργου συνδράμοντας μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στο ταξίδι 
τους στο παρελθόν 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 τάμπλετ. Γνώρισαν πολλά νέα προγράμματα και εφαρμογές προσπαθώντας να 
δημιουργήσουν τις παρουσιάσεις τους, να γράψουν ιστορίες και να τις εικονογραφήσουν, να 
δημιουργήσουν online  παιχνίδια. ΈΈμαθαν να επικοινωνούν στα αγγλικά μέσω Twinspace Live 
Events και Forums, κάτι το οποίο επιχειρούσαν για πρώτη φορά στα μαθητικά τους χρόνια. 
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 πολλές κοινές εργασίες, οι 
οποίες παρουσιάζονται στην πλατφόρμα του Τwinspace 
(https://twinspace.etwinning.net/57616/home).  

Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι, η υλοποίηση παρόμοιων έργων δίνει την ευκαιρία 
στον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος από μια 
διαφορετική οπτική και μέσα από διάφορες πηγές που διευρύνουν τον τομέα της έρευνας 
εκπαιδευτικού υλικού. Οι μαθητές/τριες, εξάλλου με την υλοποίηση δράσεων όπως οι 
προαναφερθείσες μαθαίνουν να γίνονται κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, να προβληματίζονται, 
να επιχειρηματολογούν και να εξηγούν, να προβλέπουν και να διαμορφώνουν, να ελέγχουν, 
να αναφέρουν και να καταγράφουν, ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο, προτείνοντας ο ένας 
στον άλλο, αποδεχόμενοι την ευθύνη όσων αναλαμβάνουν (Χρυσαφίδης, 2002). 

Δράσεις, άλλωστε, όπως το συγκεκριμένο eTwinning έργο που έδωσε τη δυνατότητα 
στους μαθητές να εντρυφήσουν σε θέματα ιστορίας αλλά και σεβασμού και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλουν στη βελτίωσης της διδακτικής πράξης καθώς 
επιτυγχάνουν σαφή αποτελέσματα μάθησης μια και διεγείρεται το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευόμενων και προωθείται η συμμετοχή όλων (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2010). 
Παράγεται δε υλικό, όπως τα βιντεομαθήματα, οι ιστορίες και τα Kamishibai Theatre που 
προέρχεται από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους που χρησιμοποιούν κριτικά το 
διαδίκτυο και τις Νέες Τεχνολογίες ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της νέας 
πληροφορικής επικοινωνιακής τεχνολογίας. 

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) και στις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία 
αναπτύσσοντας μια διαφορετική σχολική κουλτούρα.   

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το συγκεκριμένο project επικεντρώθηκε στη διδασκαλία τους μαθήματος της Ρωμαϊκής 
και Βυζαντινής ιστορίας μέσα από την επικοινωνία και συνεργασία 2 σχολείων και των 
μαθητών/τριών τους συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομιάς Ελλάδας και Ιταλίας, τις οποίες από αρχαιοτάτων χρόνων ένωνε η Εγνατία 
οδός. Συνέβαλε, επίσης στην καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των παιδιών 
και τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν ότι άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων και 
πολιτισμών που σέβονται τους θησαυρούς της ανθρώπινης δημιουργίας και νοιάζονται για τη 
διατήρηση αυτών και τη προσφορά τους στις επόμενες γενιές είναι δυνατό να έχουν κοινές 
επιθυμίες και στόχους ως προς την κατεύθυνση αυτή.  

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες κατάφεραν να δημιουργήσουν αυθεντικά προϊόντα 
κατά τη διάρκεια εμβάθυνσης στο μακρινό παρελθόν, με βάση το υλικό που παράχθηκε στα 
ξεχωριστά κεφάλαια-υποθέματα του project όπου φαίνεται η προσπάθεια ολιστικής 
προσέγγισης και μελέτης της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου και των πολιτιστικών 
κατάλοιπων αυτής.  

Η υλοποίηση του Living in ancient times eTwinning έργου αποτελεί παράδειγμα 
καινοτόμου διδασκαλίας της Ιστορίας και της Αγγλικής Γλώσσας μια και ενεργοποίησε και 
παρακίνησε τους μαθητές/τριες σε ένα ταξίδι στο μακρινό παρελθόν των δύο λαών μέσα από 
την εκμάθηση και σωστή χρήση της. Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί, εξάλλου, ανέπτυξαν  
την ικανότητά τους στον τομέα των ΤΠΕ.  

Θεωρούμε ότι όλες οι δραστηριότητες του project μπορούν και είναι σκόπιμο να γίνονται 
σε κάθε σχολείο, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ανεξάρτητα από τη γλώσσα που 
μιλούν οι μαθητές/τριες μια και έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με τη χρήση της 
Αγγλικής γλώσσας με τους συμμαθητές τους άλλων χωρών το δικό τους ξεχωριστό τρόπο 
θέασης του ιστορικού παρελθόντος. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων για συγκεκριμένα 
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ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν την ίδια χρονική περίοδο και άλλαξαν τη ροή της ιστορίας 
σε κάθε τόπο, δύναται να έχουν όχι μόνο μια «φωτογραφική» αναπαράσταση των ιστορικών 
καταστάσεων αλλά και την ευκαιρία για διατύπωση υποθέσεων εργασίας, σύγκριση 
επιχειρημάτων, άρθρωση συλλογισμών (Kougiourouki, 2016). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το εργαστήριο «eTwinning και διδακτική μεθοδολογία STEM με χρήση BeeBot και WeDo 
2.0» αφορά στην εξοικείωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών με τη χρήση και τη 
λειτουργία του εξοπλισμού BeeBot και WeDo 2.0 (που παραχωρήθηκε στα σχολεία από την 
Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning) και την ενσωμάτωσή τους σε έργα eTwinning με 
σαφή προσανατολισμό στη διδακτική μεθοδολογία STEM. 

Το προτεινόμενο εργαστήριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη διαλόγου για την ενσωμάτωση 
του STEMeducation στη διδακτική πρακτική -με χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε 
προγραμματιστικά περιβάλλοντα LEGOWeDO& Scratch 2.0- και τη χρήση τους στην 
υλοποίηση eTwinningprojects, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην Τελική Αναφορά της 
δράσης «eTwinning δράση για το STEM», 2017-2018: 

«Ο σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με τη 
συναρπαστική εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής 
(STEM), πρακτικά, χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, και  μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εφευρετικότητας, 
αλγοριθμικών & προγραμματιστικών προτύπων και επίδειξης ομαδικού πνεύματος.». 

Ενδεικτικά ερωτήματα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο του 
εργαστηρίου: Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η διδακτική μεθοδολογία STEM; Πώς μπορεί 
το STEM να χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση έργων eTwinning; Πόσο εύκολος είναι ο 
συνδυασμός eTwinning και STEMeducation με χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής; Ποιες 
ευκαιρίες προσφέρονται για διασχολικές και ενδοσχολικές συνεργασίες.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning,STEMeducation, Εκπαιδευτική Ρομποτική, BeeBot και WeDo 
2.0, διασχολικές και ενδοσχολικές συνεργασίες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις μέρες μας, η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί για εκπαιδευτικούς και 
εκπαιδευόμενους το πιο επίπονο και δύσκολο κομμάτι ώστε να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η 
μετάδοση αλλά κυρίως η κατανόηση της νέας γνώσης και η σύνδεσή της με τις πραγματικές 
ανάγκες της κοινωνίας και την αγορά εργασίας. 

Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες /ευκαιρίες μάθησης 
για την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως δημιουργική σκέψη, σαφή επικοινωνία, συστηματική 
ανάλυση, αποδοτική συνεργασία, ομαδοσυνεργατικότητα και δεξιότητες δια βίου μάθησης, 
οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες δεξιότητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα. 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές 
μεθόδους, εμπλέκουν ενεργά τον εκπαιδευόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον 
κάνουν έναν «ερευνητή της γνώσης». Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και από απλός 
αναμεταδότης γνώσεων, γίνεται συνοδοιπόρος, υποστηρικτής και καθοδηγητής του μαθητή. 

Ο όρος «εκπαίδευση STEM» αναφέρεται στη διδασκαλία και τη μάθηση με ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών, στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των 
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μαθηματικών (Science, Technology, EngineeringandMathematics),ενώ εσχάτως έχει προστεθεί 
και ο τομέας της τέχνης/Αrt, STE(A)M. 

Η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων  στην ανακάλυψη της λύσης είναι ο 
καλύτερος τρόπος απορρόφησης και εδραίωσης της γνώσης. 

Γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται προσπάθεια ένταξης των επιστημών αυτών στην εκπαίδευση 
από τις πρώτες σχολικές τάξεις. 

Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής 
δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίζει η 
επίλυση αυθεντικών προβλημάτων (problem solving) και η ανακαλυπτική-διερευνητική 
μάθηση. Το STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά 
να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα 
την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική, την τεχνολογία αλλά και τις τέχνες μέσα από μια 
Διεπιστημονική Προσέγγιση της γνώσης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους 
μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο  να απενοχοποιήσουν «το λάθος» αλλά και να το 
εκμεταλλευτούν και να το αξιοποιήσουν ως μια ευκαιρία μάθησης και εδραίωσης της γνώσης. 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα eTwinning με χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής είναι 
σχεδιασμένα με σαφή προσανατολισμό στη «διδασκαλία μέσω STEM» μέσα από 
δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης, ακολουθώντας μια διεπιστημονική και διαθεματική 
προσέγγιση, με ενεργή συμμετοχή των μαθητών, που διευκολύνει τη συνεργασία, τη 
δημιουργικότητα και τελικά την εξέλιξη των μαθητών στον γνωστικό, τον ψυχοκινητικό και 
τον συναισθηματικό τομέα, εναρμονίζεται απόλυτα και εντάσσεται στην ύλη του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών τόσο του Νηπιαγωγείου που χρησιμοποιεί το ρομποτάκι Beebot, 
(μελισσούλα), όσο και του Δημοτικού Σχολείου με το εκπαιδευτικό πακέτο WeDo 2.0 της 
LEGO. 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning 
πραγματοποίησε επιτυχώς τη δράση STEM, εντός της σχολικής χρονιάς 2017-2018 
παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό σε 110 σχολεία της χώρας και δίνοντας συνεχή 
υποστήριξη και τεχνική βοήθεια στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 
 
Η μέθοδος STEM 

Ο όρος STEM [Science, Technology, EngineeringandMathematics] είναι το ακρωνύμιο το 
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία 
που αναφέρονται στις θετικές επιστήμες όπως Φυσική, Τεχνολογία / Πληροφορική, 
Μηχανική και Μαθηματικά. 

Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα 
παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με 
θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά 
εντυπωσιακή η αλλαγή της εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν τα παιδιά με τα 
επιστημονικά πεδία του STEM. Με εφαρμογή της μεθόδου STEM μέσω projects, οι 
εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της επίλυσης αυθεντικών 
προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι σχετικές με τη διεθνή τάση στην 
εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ 
έχει αναφερθεί ότι μειώνει το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά 
κράτη.Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική ρομποτική αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και 
εντάσσεται σταδιακά στη διδακτική πράξη συμβάλλοντας θετικά στην εγκαθίδρυση 
εκπαιδευτικών καινοτομιών.Η ρομποτική συντελεί στη διαμόρφωση μιας πραγματικά 
αυθεντικής διαθεματικής εμπειρίας μάθησης που βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ένα 
ευρύ φάσμα διανοητικών ικανοτήτων. 

ΌΌταν πρωτοδημιουργήθηκε ο όρος STEM το 2001 από την Judith Ramaley, αναφερόταν 
στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην μηχανική και στα μαθηματικά. Τώρα, ο όρος STEM 
έχει μια πιο ευρεία έννοια και περιλαμβάνει την γεωργία, το περιβάλλον, την οικονομία, την 
εκπαίδευση, τις ΤΠΕ και την ιατρική. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, οι μαθητές που 
διδάσκονται την Αγγλική Γλώσσα έχουν πολλές ευκαιρίες να ακούν και να χρησιμοποιούν 
καθημερινά και ακαδημαϊκά Αγγλικά καθώς επίσης γλωσσικά στοιχεία για να εκφράσουν 
έννοιες που συνδέονται με το STEM. Επεξεργάζονται κείμενα που βοηθούν στην κατανόηση 
της γλώσσας αλλά και κείμενα που διασαφηνίζουν έννοιες του STEM. Υποστηρίζονται 
διδακτικά για την γραπτή και προφορική χρήση της γλώσσας καθώς επίσης και για την 
κατανόηση όρων του STEM. 

Δίνεται έτσι η ευκαιρία, με την εφαρμογή στην τάξη του STEMeducation, για ανάπτυξη 
όχι μόνο διασχολικών συνεργασιών μέσω eTwinningprojects αλλά και ενδοσχολικών 
συνεργασιών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων που μπορούν να 
δημιουργήσουν πυρήνες εκπαιδευτικής σύμπραξης και καινοτομίας.ΆΆλλωστε, σύμφωνα με 
τον Resnick (Resnick, 2010): «... η επιτυχία στο μέλλον δε θα βασίζεται στο πόσα ξέρουμε, 
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αλλά στην ικανότητά μας να σκεπτόμαστε και να δρούμε δημιουργικά». Αλλά και να 
εργαζόμαστε ομαδικάκαι αποδοτικά! 
 
ΣΚΟΠΟΣ 

Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς που αξιοποιούν ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν την Εκπαιδευτική Ρομποτική 
με σκοπό την αναβάθμιση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας και την ενσωμάτωση της 
διδακτικής μεθοδολογίας STEM σε έργα eTwinning.  
 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Πριν το εργαστήριο 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δεν απαιτείται να έχουν πρότερη σχετική γνώση παρά 

μόνο θετική διάθεση. 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου - Συνολική Διάρκεια: 1 ώρα 

Φάση 1. (διάρκεια 10’) Εισαγωγή: Καλωσόρισμα, αλληλογνωριμία και ενημέρωση των 
συμμετεχόντων για το σκοπό και τη διαδικασία του εργαστηρίου. 
Φάση 2. (διάρκεια 10’) Παρουσίαση ενδεικτικών projects και σεναρίων με αξιοποίηση των 
BeeBot και WeDO 2.0. Παρουσίαση ενδεικτικών projects και σεναρίων που έχουν υλοποιηθεί 
στην τάξη με αξιοποίηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού στο πλαίσιο του eTwinningproject: 
«Από το Σταυράκι Ιωαννίνων στο Κίτι της Κύπρου, μέσω STEM» 
Φάση 3.(διάρκεια 20’) Πειραματισμός με αξιοποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού (BeeBot και 
WeDO 2.0).  
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες με συγκεκριμένους ρόλους και σχεδιάζουν, 
προγραμματίζουν (σε προγραμματιστικό περιβάλλον LEGOWeDo 2.0) και υλοποιούν 
ενδεικτικό έργο με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των εισηγητών. 
Φάση 4.(διάρκεια 10’) Παρουσίαση του project των εκπαιδευτικών - Αναστοχασμός - 
Ανατροφοδότηση, Συζήτηση και επίλυση αποριών. 
Φάση 5. (διάρκεια 10’) Αξιολόγηση σεμιναρίου - Συζήτηση - Σύνοψη 

Μετά το εργαστήριο 
Η συνεργασία και η αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί μέσω της 

ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής στην κοινότητα του eTwinning. 
 
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 
υλοποιούν ή πρόκειται να υλοποιήσουν έργα eTwinning. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν την 
ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη διδακτική μεθοδολογία STEM με άξονα την Εκπαιδευτική 
Ρομποτική, να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού διδακτικών παρεμβάσεων και να 
συζητήσουν για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση του STEMeducation 
κατά την υλοποίηση eTwinningprojects και να αναπτύξουν διασχολικές αλλά και ενδοσχολικές 
συνεργασίες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανακοίνωση παρουσιάζει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του συνεργατικού 
eTwinning έργου “Discover Our Cultural Heritage” που υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 
2017-18 μεταξύ σχολείων της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της 
Σλοβακίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Σκοπός του έργου ήταν η εξοικείωση των 
μαθητών με όψεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού, με αφορμή τον ορισμό του 2018 ως 
ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το ευρύ φάσμα της κληρονομιάς αυτής, 
οι μαθητές/τριες εκδήλωσαν την επιθυμία να ασχοληθούν με μνημεία της Ευρώπης που θα 
επιθυμούσαν να επισκεφθούν σε κάποιο από τα ταξίδια τους. Βασική παράμετρος ήταν η 
συνεργασία τους σε διεθνικές ομάδες προκειμένου να παρουσιάσουν μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι ομάδες αναζήτησαν στοιχεία για τα μνημεία 
αυτά, δημιούργησαν βιντεο-παρουσιάσεις με τα αποτελέσματα των ερευνών τους και τις 
τοποθέτησαν σε έναν διαδραστικό χάρτη. Στη συνέχεια, αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες 
σχετικά με τα μνημεία που παρουσιάστηκαν σε νήματα συζήτησης στο Twinspace και, τέλος, 
οι μαθητές/-τριες κάθε χώρας δημιούργησαν κουίζ και διαδραστικά παιχνίδια για να 
«τεστάρουν» τις γνώσεις που αποκόμισαν οι υπόλοιποι με παιγνιώδη τρόπο.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πολιτιστική κληρονομιά, eTwinning, μνημεία 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αφορμή για το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε ο ορισμός του 2018 ως Ευρωπαϊκού έτους 
Πολιτιστικής κληρονομιάς.   Είναι κοινός τόπος το γεγονός ότι η έννοια της πολιτισμικής 
κληρονομιάς συνδέεται στενά με την πολιτισμική ταυτότητα ενός ατόμου και μιας 
κοινότητας. Ας μην ξεχνάμε ότι η πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι μια στατική και δοσμένη 
έννοια, αλλά μια κατασκευή (Pearce, 1998). Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει μια τάση 
επαναπροσδιορισμού της: η έμφαση δίνεται όχι τόσο στα μνημεία όσο στους ανθρώπους, όχι 
στα ίδια τα αντικείμενα αλλά στις λειτουργίες τους (Loulanski, 2006), ενώ μελετάται όχι μόνο 
η υλική αλλά και η άυλη διάστασή της. Οι πλευρές του πολιτισμού που επιλέγονται να 
ενταχθούν σε αυτό που ονομάζεται «κληρονομιά», αλλά και ο τρόπος ταξινόμησης, 
διαχείρισης και προβολής τους διαμορφώνει, συνεπώς, μια εικόνα για το παρελθόν αλλά και 
το παρόν μιας κοινότητας. Η εικόνα αυτή επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο που βλέπουν τα 
μέλη αυτής της κοινότητας τους εαυτούς τους, συμβάλλει με άλλα λόγια στην κατασκευή της 
ταυτότητάς τους.  Συνεπώς, ο τρόπος που ενσωματώνεται η πολιτισμική κληρονομιά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία  επηρεάζει καθοριστικά τις ταυτότητες των μαθητών και των 
μαθητριών, δηλαδή τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το πολιτισμικό τους παρελθόν και 
παρόν. 

Αυτές οι σκέψεις αποτέλεσαν οδηγό στη σύλληψη και στον σχεδιασμό του 
συγκεκριμένου προγράμματος. Η στόχευση ήταν διπλή: από τη μια η αναζήτηση κοινών 
πολιτισμικών στοιχείων στο παρελθόν των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να καλλιεργηθεί η 
αίσθηση μιας κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς που θα ενισχύσει και την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα των μαθητών· από την άλλη η ανάδειξη των διαφορετικών πτυχών και των 
ιδιαιτεροτήτων της κληρονομιάς της κάθε χώρας. Αυτός ο διάλογος και η ώσμωση μεταξύ 
διαφορετικών πολιτισμών επιτυγχάνεται στην πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω 
ενός έργου eTwinning (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. 
Η eTwinning κοινότητα αναδεικνύεται λοιπόν o ιδανικός χώρος για την «κατασκευή» και 
προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, και, συνεπώς, μιας 
ευρωπαϊκής ταυτότητας.  

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 
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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  
Σκοπός του έργου ήταν η γνωριμία των παιδιών με την εθνική και την ευρωπαϊκή 

πολιτσιτική κληρονομιά. Σε επίπεδο Αναλυτικού Προγράμματος, ο σκοπός αυτός συνδέθηκε 
με τα μαθήματα της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η σύνδεση συγκεκριμένων 
μνημείων με ιστορικές περιόδους και πολιτισμικά συμφραζόμενα επιδιώχθηκε στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Ιστορίας. Καθώς οι μαθητές φοιτούσαν στην Γ΄ Γυμνασίου και στη 
συγκεκριμένη τάξη καταπιάνονται με ζητήματα νεότερης ευρωπαϊκής Ιστορίας, η εμβάθυνση 
σε ιστορικά γεγονότα μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών και τη δημιουργία 
παρουσιάσεων για χώρους που σχετίζονται άμεσα με αυτά (π.χ. το παλάτι των Βερσαλλιών) 
ήταν πολύτιμη. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ 
Γυμνασίου υπάρχει θεματική ενότητα για την Ευρωπαϊκή ΈΈνωση και τη σχέση Ελλάδας-
Ευρώπης. Στόχοι της ενότητας είναι η αναζήτηση των στοιχείων που συνδέουν, αλλά και 
διαφοροοποιούν τις ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ τους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
παρασταθεί αυτό πιο ανάγλυφα από την ενασχόληση με αντίστοιχα μνημεία. Τα μνημεία 
αυτά αναδεικνύουν όψεις της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας και ταυτότητας, των επιρροών της 
μιας χώρας στην άλλη, αλλά και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.  Στο μάθημα της 
πληροφορικής, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη δημιουργία βίντεο και διαδραστικών κουίζ. 
Στο μάθημα των Αγγλικών αξιοποιήθηκε η ευκαιρία για εξάσκηση των μαθητών σε 
αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. 
Πέρα από το ΑΠ, μέσω του εν λόγω έργου επιχειρήθηκε η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα: 

• συνεργασία/ επικοινωνία: οι μαθητές επικοινώνησαν μεταξύ τους σε ξένη γλώσσα και 
συνεργάστηκαν σε μικτές ομάδες για την αναζήτηση πληροφοριών και τη λήψη 
κοινών αποφάσεων για τις παρουσιάσεις τους 

• δημιουργικότητα/ψηφιακές δεξιότητες: δημιουργία ψηφιακού οπτικοακουστικού 
υλικού, χρήση εργαλείων web 2.0, δημιουργία διαδραστικών ψηφιακών κουίζ, online 
επικοινωνία 

• 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 

• διαπροσωπικές δεξιότητες: η κατανόηση του ΆΆλλου, η υπέρβαση των 
προκαταλήψεων, η καλλιέργεια της ανοχής μέσα από τη γνωριμία με άλλους 
πολιτισμούς 

• η καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αρχικά, καταστρώθηκε ένας ετήσιος προγραμματισμός δράσης που να εξυπηρετεί τη 

στόχευση του προγράμματος. Κλειδί τόσο σε αυτή τη φάση όσο και σε όλη τη διάρκεια του 
έργου ήταν η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των υπεύθυνων καθηγητών. Πέρα από τα email και 
τα Google docs αξιοποιήθηκε μια ελεύθερη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα με το όνομα Riot 
(https://about.riot.im) στην οποία δημιουργήσαμε το δικό μας δωμάτιο επικοινωνίας. 
Αποδείχτηκε εξαιρετικό εργαλείο, καθώς στέλνει άμεσα ειδοποίηση στους συμμετέχοντες για 
τα μηνύματα που δέχθηκαν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υπολογιστή και σε κινητό 
τηλέφωνο. Η χρήση του εργαλείου αυτού διασφάλισε την συνεχή και απρόσκοπτη 
επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. 

Στη συνέχεια, οργανώθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες: 
α. Δημιουργώντας το λογότυπο του έργου 
Οι μαθητές πήραν μέρος σε έναν διαγωνισμό για τη δημιουργία του λογότυπου του 

έργου. Είτε ατομικά είτε σε ολιγομελείς ομάδες μαθητές/τριες εμπνεύστηκαν από την ιδέα και 
τον τίτλο του έργου και φιλοτέχνησαν τις προτάσεις τους τόσο ζωγραφίζοντας στο χέρι όσο 
και ψηφιακά. ΌΌταν συγκεντρώθηκαν όλες οι συμμετοχές, η διαδικτυακή ψηφοφορία στην 
οποία πήραν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ανέδειξε το νικητήριο 
λογότυπο (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: το νικητήριο λογότυπο του έργου 

β. Διαλέγοντας πολιτιστικά μνημεία 
Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να σκεφτούν μνημεία πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην περιοχή/χώρα τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους έχουν 
χαρακτηριστεί έτσι. Κάθε χώρα δημιούργησε έναν σχετικό κατάλογο, που αναρτήθηκε στο 
Twinspace. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε μικτές διεθνικές ομάδες (2 μαθητές από κάθε χώρα σε κάθε 
ομάδα). Στο πλαίσιο αυτών των μικτών ομάδων κλήθηκαν να αποφασίουν με ποια από τα 
μνημεία κάθε χώρας που προτάθηκαν στον παραπάνω κατάλογο θα επιθυμούσαν να 
ασχοληθούν στην πορεία του έργου και σε ένα συνεργατικό έγγραφο επιχειρηματολόγησαν 
υπέρ και κατά της κάθε επιλογής. Μέσα από την ανταλλαγή επιχειρημάτων και τη μεταξύ 
τους επικοινωνία κατέληξαν στις επιλογές τους. 

γ. Δημιουργώντας βιντεοπαρουσιάσεις 
Στο πλαίσιο της κάθε ομάδας, οι μαθητές δημιούργησαν από μια βίντεο-παρουσίαση για 

κάθε ένα από τα μνημεία που επέλεξαν. Προκειμένου να τις υλοποιήσουν, αναζήτησαν 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. Επίσης, απευθύνθηκαν στους μαθητές/τριες της χώρας στην 
οποία βρίσκεται το κάθε μνημείο, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και να τους 
προμηθεύσουν (αν είχαν) δικές τους φωτογραφίες από το μνημείο. Κατέγραψαν επίσης και 
πιθανές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να υποβάλουν στους υπόλοιπους μαθητές προκειμένου 
να ελέγξουν αν έγιναν κατανοητά τα στοιχεία που παρουσίασαν. Κάποιες από αυτές τις 
ερωτήσεις αποτέλεσαν τμήμα των κουίζ που παρήχθησαν στο τέλος. Οι μαθητές δούλεψαν 
αυτόνομα, με παρώθηση/ενθάρρυνση από τους/τις εκπαιδευτικούς. Κάποιες ομάδες 
παρουσίασαν στην τάξη προφορικά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και η προφορική τους 
παρουσίαση καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ άλλες δημιούργησαν εξαρχής την παρουσίασή τους 
με τη μορφή σύντομου βίντεο. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν διάφορα προγράμματα 
δημιουργίας βίντεο. Τα βίντεο ανέβηκαν στο YouTube - όχι δημόσια για να προστατευτεί η 
ιδιωτικότητα των μαθητών. Η απόφαση για τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που θα 
περιλαμβανόταν ήταν αποκλειστικά δική τους  (με ελάχιστη καθοδήγηση από τους/τις 
εκπαιδευτικούς) και ελήφθη στο πλαίσιο της κάθε ομάδας. Η επικοινωνία των μαθητών έγινε 
είτε μέσω του Twinspace mail είτε μέσα από συνεργατικά έγγραφα που δημιουργήθηκαν για 
τον σκοπό αυτό. Αξιοποιήθηκε ακόμα η λειτουργία chat που προσφέρει το Twisnpace, τα 
email, ακόμα και η εφαρμογή Skype.  

δ. Χριστουγεννιάτικα δώρα 
Στο μεταξύ, η περίοδος των Χριστουγέννων έδωσε το έναυσμα για μια ακόμα μορφή 

επικοινωνίας: την ανταλλαγή πακέτων με παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές κάθε 
χώρας, δώρα και κάρτες. Κάθε χώρα έστειλε από ένα τέτοιο πακέτο σε μια από τις υπόλοιπες 
συνεργαζόμενες χώρες. Αυτή η επικοινωνία έδωσε εορταστική νότα στο έργο, συνδέθηκε 
όμως και με τους στόχους του, καθώς ο εορτασμός των Χριστουγέννων και οι εποχιακές 
διατροφικές συνήθειες εντάσσονται στον χώρο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

ε. Δημιουργώντας τον διαδραστικό χάρτη 
Βασικό παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου αποτέλεσε ένας διαδραστικός χάρτης όπου 

«καρφιτσώθηκαν» οι βιντεοπαρουσιάσεις όλων των μνημείων στο αντίστοιχο σημείο 
(http://bit.ly/2RwYBRq). Στην κάθε εγγραφή εκτός από το βίντεο οι ομάδες προσέθεσαν λίγα 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

293 
 

λόγια για το μνημείο και μια φωτογραφία του (σχήμα 2). Στη δραστηριότητα αυτή 
αξιοποιήθηκε το Umap, ένα λογισμικό δημιουργίας διαδραστικού χάρτη για συνεργατική 
χρήση (προσβάσιμο μόνο σε όσους έχουν τον απευθείας υπερσύνδεσμο).  

 
Σχήμα 2: ο διαδραστικός χάρτης με τις βιντεοπαρουσιάσεις των μνημείων 

στ. Δημιουργώντας ψηφιακά παιχνίδια 
Κάθε χώρα δημιούργησε διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια σχετιζόμενα με τα μνημεία που 

αναρτήθηκαν στον ψηφιακό χάρτη, προκειμένου να κινητοποιήσει τους άλλους να 
προσέξουν περισσότερο της πληροφορίες που δίνονται για κάθε μνημείο, ώστε να 
απαντήσουν σωστά στο κουίζ. Για τη δημιουργία παιχνιδιών και κουίζ αξιοποιήθηκαν το  
Scratch (σχήμα 3), το QR Code Generator (για τη δημιουργία QR κωδικών που οδηγούν στις 
αντίστοιχες ερωτήσεις), το Quizlet για τη δημιουργία flaschcards (http://bit.ly/2PiEpBj),  το 
Jigsawplanet για τη δημιουργία ψηφιακών puzzles (http://bit.ly/2y8Uzqk), το Kahoot 
(http://bit.ly/2OBDaAj). Παρήχθησαν πολλά διαδραστικά παιχνίδια που εμπλέκουν ενεργά 
τους μαθητές. 

 
Σχήμα 3: παιχνίδι ερωτήσεων για τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά μνημεία που δημιουργήθηκε με το 

Scratch 

ζ. Συζητώντας για τα μνημεία 
Κατόπιν, μαθητές και μαθήτριες, αφού είχαν περιηγηθεί στον ψηφιακό χάρτη και 

γνωρίσει τη δουλειά όλων των ομάδων και τα μνημεία με τα οποία ασχολήθηκαν, συζήτησαν 
στο forum του Τwinspace για το ποια από αυτά θα επιθυμούσαν να επισκεφτούν, αν είχαν τη 
δυνατότητα, και γιατί. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν χωριστά νήματα συζήτησης για 
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τα μνημεία κάθε χώρας (σχήμα 3). Οι μαθητές συμμετείχαν στη συζήτηση και εμείς ως 
εκπαιδευτικοί είδαμε ποιοι χώροι είλκυσαν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

 
Σχήμα 3: τα νήματα συζήτησης των μνημείων κάθε χώρας στο Twinspace 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι αρχικοί στόχοι που θέσαμε σε επίπεδο δεξιοτήτων θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό. Για την αξιολόγηση του προγράμματος δημιουργήθηκαν ένα ερωτηματολόγιο 
που απευθυνόταν στους μαθητές και ένα στους διδάσκοντες. Τα αποτελέσματά τους 
αποτυπώθηκαν σε γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων (infographics) και αναρτήθηκαν στο 
Twinspace. 
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Σχήμα 4: γραφική αναπαράσταση δεδομένων ανατροφοδότησης μαθητών 

ΌΌπως φαίνεται και στο σχήμα 4, από την ανατροφοδότηση που λάβαμε μέσω των 
ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι μαθητές αποδεικνύεται ότι απόλαυσαν τη συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα. Αυτό που τους άρεσε περισσότερο ήταν η δημιουργία παρουσιάσεων 
για τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Τους δυσκόλεψε η αναζήτηση πληροφοριών γιατί 
ήταν χρονοβόρα. Οι περισσότεροι εμπλούτισαν το λεξιλόγιο τους στα αγγλικά, ιδιαίτερα με 
ιστορικούς και γεωγραφικούς όρους, και σημείωσαν πρόοδο στην online  αναζήτηση και 
επιλογή πληροφοριών και τη χρήση ΤΠΕ. Βελτίωσαν την ικανότητά τους στην προφορική 
παρουσίαση, ιδίως σε ξένη γλώσσα. Δήλωσαν ότι έμαθαν πολλά για τους πολιτιστικούς 
θησαυρούς της Ευρώπης και ότι θα ήθελαν οπωσδήποτε να επισκεφτούν μερικούς από 
αυτούς σε πρώτη ευκαιρία. Αρκετοί μοιράστηκαν τις γνώσεις που αποκόμισαν με τους γονείς 
του και οι περισσότεροι δήλωσαν ότι έμαθαν πράγματα που δεν θα μάθαιναν στο πλαίσιο του 
συμβατικού μαθήματος. Η συνεργασία των μαθητών σε μικτές ομάδες ήταν το μεγαλύτερο 
ζητούμενο και σε μεγάλο βαθμό επιτυχής, καθώς για την δημιουργία των παρουσιάσεων ήταν 
απαραίτητη η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Ο διαδραστικός χάρτης είναι το αποτέλεσμα 
αυτής της συνεργασίας και το αποκορύφωμα του έργου.  Μέσω αυτού άλλωστε αποκτούν 
δημόσια παρουσία και τα παραγόμενά μας. Τα νήματα συζήτησης στο Twinspace 
αποδείχτηκαν εξαιρετικό μέσο αξιολόγησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί μπορέσαμε να 
διαπιστώσουμε μέσα από τη συζήτηση για τα μνημεία που τους άρεσαν, το βαθμό απήχησης 
του έργου στους μαθητές και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί σε επίπεδο 
δεξιοτήτων 21ου αιώνα.  

Εμείς ως εκπαιδευτικοί απολαύσαμε τη συνεργασία, μάθαμε πολλά για την ευρωπαϊκή 
κληρονομιά από τους μαθητές μας και ανταλλάξαμε μεθόδους και εργαλεία με τους 
συναδέλφους. Αποτιμήσαμε τα δυνατά σημεία του έργου και προβληματιστήκαμε σχετικά με 
τις δυνατότητες βελτίωσης και επέκτασής του στο μέλλον, όπως φαίνεται στο σχήμα 5. 
Υπάρχει η σκέψη για επέκταση του σε μια συνεργασία Erasmus+ ΚΑ2 προκειμένου να 
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ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά του μέσω της ευκαιρίας επίσκεψης των μαθητών μας σε 
κάποια από αυτά τα μνημεία. Κάτι τέτοιο θα αύξαινε τον αντίκτυπο του έργου στο σχολείο 
και στην τοπική κοινότητα. 

 
Σχήμα 5: γραφική αναπαράσταση δεδομένων ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών 

Να σημειωθεί ότι ειδικά για ένα μικρό περιφερειακό σχολείο μιας ημιαγροτικής περιοχής, 
όπως το δικό μας, η συμμετοχή σε τέτοιες ευρωπαϊκές συνεργασίες και η αλληλεπίδραση με 
ευρωπαίους εταίρους αποτελεί πολύτιμο βήμα στην μαθησιακή διαδικασία και στο άνοιγμα 
του σχολείου προς τα έξω, χαρίζοντας αναντικατάστατες εμπειρίες στους μαθητές. 

ΌΌσον αφορά τις διακρίσεις του έργου, αιτηθήκαμε και λάβαμε την ετικέτα Ευρωπαϊκού 
έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Το έργο έχει επίσης τιμηθεί με Εθνική Ετικέτα 
Ποιότητας σε Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά το έργο 
eΤwinning«Anappleadaykeepsthedoctoraway», που ίδρυσε  το Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας σε 
συνεργασία με το σχολείο Özel Şahinokulları της Τουρκίας. Το έργο υλοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την 
Κύπρο, την  Τουρκία, τη Μάλτα και τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι μαθητές του 
σχολείου μας ευαισθητοποιήθηκαν και απέκτησαν με βιωματικό τρόπο, σωστές 
διατροφικές συνήθειες, που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την ποιότητα ζωής. Η 
εκμάθηση στηρίχθηκε στις εμπειρίες των μαθητών και στην αλληλεπίδρασή τους τόσο 
στην ομάδα των συμμαθητών όσο και σε διακρατικές ομάδες. Η κατανοητή δομή του 
έργου, το καλά οργανωμένο Twinspace, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις κοινές 
δραστηριότητες του έργου,  η επικοινωνία μεταξύ τους μέσω τηλεδιασκέψεων, η αξιολόγηση 
και η διάχυση του έργου συντέλεσαν στην απονομή της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:Υγιεινή διατροφή, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χρήση ΤΠΕ 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η κακή διατροφή των παιδιών σε συνδυασμό με τη μείωση της φυσικής δραστηριότητας 
έχει οδηγήσει στην αύξηση των επιπέδων της παχυσαρκίας και την εξέλιξή της σε επιδημία 
στις αναπτυγμένες χώρες (Crespo και Arbesman, 2003). Είναι, επομένως, σημαντικό τα παιδιά 
από μικρή ηλικία να μαθαίνουν να τρέφονται σωστά και υγιεινά, και να αποκτούν θετικές 
στάσεις για την υγιεινή διατροφή. 

Το σχολείο αποτελεί ιδανικό πεδίο για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων 
στους μαθητές για την υγιεινή διατροφή, καθώς υπάρχει πρόσβαση στο σύνολο των νέων, 
στους οποίους μπορούν να διδαχτούν πρακτικές υγιεινής διατροφής καθώς και δεξιότητες 
αντίστασης στην κοινωνική πίεση (CentersforDiseaseControlandPrevention, 1996).  

Τα παραπάνω συμπεράσματα οδήγησαν τους εγγεγραμμένους στο 
eTwinningεκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας να ασχοληθούν με την 
υλοποίηση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα τη Διατροφή. Το έργο σχεδιάστηκε 
με τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει και να πραγματεύεται με παιδαγωγικούς τρόπους τη 
σημασία της υγιεινής διατροφής και ιδιαίτερα της μεσογειακής διατροφής, ως προϋπόθεση 
καλής σωματικής ανάπτυξης και διατήρησης της υγείας. ΈΈγιναν προτάσεις και επετεύχθη η 
συμμετοχή σχολείων της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Κύπρου και 
της Τουρκίας.  

Δημιουργήθηκε λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και οι δραστηριότητες εντάχθηκαν σε 
μηνιαίο προγραμματισμό. Το θέμα προσεγγίστηκε αρχικά μέσα από τον κύκλο ζωής του 
μήλου και τη διατροφική  αξία των φρούτων γενικότερα. Οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις 
γνωριμίας και παιγνιώδεις δραστηριότητες για την εξοικείωση με το πρόγραμμα. Σταδιακά με 
τη δημιουργία διακρατικών ομάδων τα παιδιά έμαθαν να κατατάσσουν τις τροφές σε υγιεινές 
και μη αλλά και στην κατάλληλη διατροφική ομάδα, σχεδίασαν ομαδικά τη διατροφική 
πυραμίδα και στο τέλος ήταν σε θέση να φτιάξουν ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής. 

Μαθητές που ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με την πληκτρολόγηση, απέκτησαν 
προσωπικούς λογαριασμούς και επικοινωνούσαν με τους φίλους τους από άλλα σχολεία. Για 
τη διεύρυνση και ενίσχυση των δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας, διοργανώθηκε 
επίσκεψη στο σχολείο από διατροφολόγο και μέσα στην τάξη επίσκεψη από μελισσοκόμο. 
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Επιπρόσθετα, η ομάδα των πρωτεϊνών επισκέφθηκε τοπικές επιχειρήσεις της πόλης μας, όπως 
κρεοπωλείο και χελοτροφείο. 

 
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τον Ellison (2009), η παιδαγωγική καινοτομία συνιστά κάθε δυναμική 
αλλαγή που προσθέτει αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία και οδηγεί σε μετρήσιμα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα (π.χ. ικανοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, 
βελτιωμένες επιδόσεις, νέες παιδαγωγικές ιδέες, εκπαιδευτικές τεχνικές που αλλάζουν τις 
αντιλήψεις και οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα κ.λπ.).   

Το θέμα της καινοτομίας και η εισαγωγή της στη σχολική πράξη είναι ένα ζήτημα που 
απασχολεί τη σύγχρονη εκπαίδευση (Fullan, 1991). Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών, των 
μαθητών και των άλλων μελών της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ενέργειες που προωθούν 
νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση θεωρούνται ως παράγοντες ιδιαίτερα αποτελεσματικοί 
για την εφαρμογή μιας καινοτομίας (Hargreaves&Evans, 1997, Sarason, 1996), ειδικότερα σε 
θέματα διατροφής. 

Οι μαθητές στο πλαίσιο της εργασίας τους για το συγκεκριμένο έργο eTwinning 
αξιοποίησαν εργαλεία web 2.0 και δημιούργησαν συνεργατικό ψηφιακό περιεχόμενο. Αξίζει 
να αναφέρουμε ότι τα εργαλεία web 2.0 είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και εύκολα στη χρήση για 
τους μαθητές, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία, είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση των 
υπολογιστών, το διαδίκτυο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης (Τζωρτζάκης, 2009).  

Στο συνεργατικό μας έργο, τα συγκεκριμένα εργαλεία προώθησαν την επικοινωνία και τη 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων ανεξαρτήτως γεωγραφικής απόστασης καθώς 
διακρατικές ομάδες μαθητών συνεργάστηκαν για να ολοκληρώσουν έναν κοινό στόχο. Ας 
μην ξεχνάμε ότι τα μέλη μιας ομάδας, όταν τους ανατίθενται συνεργατικές δραστηριότητες, 
επιδιώκουν αποτελέσματα τα οποία είναι επωφελή τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 
επίπεδο (ο. π., 2009). 

Οι μαθητές στο συγκεκριμένο έργο δεν ήταν απλοί αποδέκτες γνώσεων αλλά οι ίδιοι 
αναλάμβαναν δράση. Είχαν προσωπικούς λογαριασμούς και επικοινωνούσαν με φίλους τους 
από άλλα σχολεία. Ως δημιουργοί και εμπλεκόμενοι συμμετέχοντες συνεργατικών και 
βιωματικών δραστηριοτήτων,  ζωγράφισαν, τραγούδησαν, έπαιξαν ομαδικά και ψηφιακά 
παιχνίδια, κατασκεύασαν αφίσες και συμμετείχαν σε δραματοποίηση. Κατέγραψαν τα 
συμπεράσματά τους και τις δημιουργίες τους σε ψηφιακούς τοίχους που οι ίδιοι 
διαχειρίζονταν και με παιγνιώδη τρόπο αξιοποίησαν εφαρμογές για τη δημιουργία των 
δράσεών τους και για να μεταφέρουν τα μηνύματα τους.  

Είναι σημαντικό μια εκπαιδευτική καινοτομία να μη θεωρείται ούτε να παραμένει ένα 
ατομικό επίτευγμα αλλά να διαχέεται και να προωθείται σε ευρύτερες ομάδες αποδεκτών 
(εκπαιδευτικούς, σχολεία, τοπική κοινωνία, ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα).  Σύμφωνα με 
την Coburn (2003), για να μπορεί μια εκπαιδευτική καινοτομία να διαδοθεί ευρύτερα, θα 
πρέπει να έχει δύο βασικές ιδιότητες: α) βιωσιμότητα (sustainability), που αφορά στη 
δυνατότητα των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων να διατηρήσουν μια 
εκπαιδευτική καινοτομία σε βάθος χρόνου και β) μεταφερσιμότητα (transferability), δηλαδή η 
δυνατότητα εφαρμογής και αξιοποίησης μιας καινοτομίας από διαφορετικούς 
εκπαιδευτικούς και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια ή σχολικές συνθήκες.  

Η διάχυση των αποτελεσμάτων, η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και η προβολή του 
σχολείου μας στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της ΆΆρτας ανέδειξαντις καλές πρακτικές και 
καθόρισαν την επιτυχία του προγράμματος. 

 
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Το έργο έχοντας στόχο την προώθηση και ενσωμάτωση νέων προσεγγίσεων στη 
διδασκαλία και στη μάθηση, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος και, τελικά, την 
καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την ένταξη τους στην κοινωνία της 
γνώσης,ενσωματώθηκε στη διδακτέα ύλη του Δημοτικού Σχολείου. Η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα να επεκταθούν οι δράσεις σε όλες τις μαθησιακές περιοχές 
του Προγράμματος  Σπουδών για τις τάξεις του Δημοτικού ΣχολείουΕλεούσας που 
συμμετείχαν.Στον πίνακα 1 αναφέρουμε τις δράσεις που ακολουθήθηκαν και τις δεξιότητες 
που επιτεύχθηκαν σε κάθε μάθημα. 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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Πίνακας 1:Παρουσίαση δράσεων και δεξιοτήτων ανά θεματικό πεδίο 
 
 
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προγράμματος 
διαμορφώσαμε στο Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας, πρωτίστως κλίμα συνεργασίας, υποστήριξης 
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε σχολικό επίπεδο που  επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς του 

ΓΛΩΣΣΑ -Ανάγνωση και 
επεξεργασία του κειμένου 
«ΟΩραίος Δαρείος» 
Ανθολόγιο Γ’ Δημοτικού. 
-Δημιουργία βιβλίου 
αινιγμάτων (storyjumper) 
-Βιβλίο συνταγών με μήλο 
(googledocument)                 -
Μήνυμα για την παγκόσμια 
μέρα παιδιού                           
-Ανταλλαγή 
χριστουγεννιάτικων ευχών 
και καρτών     

Αναγνωστική δεξιότητα, 
κατανόηση και απόλαυση 
κειμένου, έκφραση 
συναισθημάτων, παραγωγή 
γραπτού λόγου, ανάπτυξη της 
φαντασίας,  ελεύθερη 
δημιουργική έκφραση,  
προφορική και γραπτή χρήση της 
αγγλικής. 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

-Αξιοποίηση της ενότητας  
Διατροφή 
-Διάκριση των ομάδων 
τροφών 
-Δημιουργία 
ισορροπημένου και 
θρεπτικού γεύματος 

Κριτική επεξεργασία 
πληροφοριών,  συμμετοχή σε 
συζήτηση και παράθεση 
επιχειρημάτων, παρουσιάσεις. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καταγραφή και υλοποίηση 
συνταγής 

Επίλυση προβλημάτων με 
φρούτα και λαχανικά. 
Κατανόηση των μονάδων 
μέτρησης βάρους τροφών 

 
 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ/ΜΟΥΣΙΚΗ/ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

-Αφίσα για την κρυφή 
ζάχαρη στα αναψυκτικά 
-Το φανάρι της διατροφής 
- Συνεργατική ζωγραφική 
της διατροφικής 
πυραμίδας(colorillo) 
-Τραγούδι «Μήλο μου 
κόκκινο», “Yummy, 
yummy” 
-Γιορτή λήξης με θέμα τη 
διατροφή 

Ανάπτυξη  της φαντασίας των 
μαθητών  και καλλιέργεια της 
προσωπικής έκφρασης αυτών.  
 

Τ.Π.Ε. 
 

-Online puzzles (jigsaw) 
-Ψηφοφορία (answer 
garden) 
-Αξιολόγηση μαθητών 
(tricider) 
-Επικοινωνία στoTwinspace 
 

Εξοικείωση με τον υπολογιστή, 
ενεργή συμμετοχή στις ψηφιακές 
δράσεις. 
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σχολείου να μοιράζονται εμπειρίες και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις από κοινού.  Η 
αρμονική συνεργασία των εκπαιδευτικών συνέβαλε στο να συνεχιστεί το πρόγραμμα μέχρι τη 
λήξη του σχολικού έτους και να ενισχύεται στην πορεία σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
εταίρους.   

Για να ενισχυθεί το αίσθημα της κοινότητας, η επικοινωνία γινόταν συνήθως μέσω της 
πλατφόρμας Twinspace, με ανταλλαγή email ή με ζωντανή συνομιλία μέσω SKYPE. Δίνοντας 
μέσα στη μέρα απαντήσεις σε όλα τα μηνύματα των συναδέλφων. Οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες του εκπαιδευτικού αποτελούν σημαντικό συντελεστή της διδασκαλίας και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα (McCrosky&Richmond&Bennett 2006).  

Tο βασικότερο πλεονέκτημα του έργου μας ήταν η ανάπτυξη συνεργατικών 
δεξιοτήτων με τους μαθητές και η καλλιέργεια της αντίληψης ότι όλοι μπορούμε να 
διαμορφώσουμε και να αλλάξουμε μία κατάσταση (Cope&Kalantzis, 2000).  Το Δημοτικό 
Σχολείο Ελεούσας ως συνιδρυτής του έργου ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της 
προετοιμασίας, του συντονισμού και οργάνωσης της συνεργασίας και της επικοινωνίας 
μεταξύ των εταίρων.  

Συντάχθηκε λεπτομερές χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για το έργο μας και οι 
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας επιμορφώθηκαν στη χρήση του Twinspace. 
Δημιουργήθηκαν μηνιαίες activitypages όπου οι εταίροι αναλάμβαναν την ανάρτηση μιας 
δραστηριότητας. Το Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας ανέλαβε τη δημιουργία της online 
ψηφοφορίας (answergarden), το έγγραφο google τόσο για τη δημιουργία συνταγών όσο και για 
τη δημιουργία διακρατικών ομάδων, τη δραστηριότητα “Εat 5 aday” όπου κάθε σχολείο 
προτείνει ένα ημερήσιο υγιεινό γεύμα που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες τροφίμων, την 
αξιολόγηση των μαθητών στο tricider και το εργαλείο doodle για την επιλογή της διεξαγωγής 
του eTwinningLive. Προσθέσαμε επίσης, μια σελίδα με οδηγίες για την υποβολή της αίτησης 
για Ετικέτα Ποιότητας. 

Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών μας ξεκίνησε μέσω padlet και τηλεδιασκέψεις 
γνωριμίας  στο eTwinninglivemeeting ή skype. Για κάθε ενότητα οργανώναμε τηλεδιασκέψεις 
και ανταλλάσσαμε ιδέες, παρουσιάζαμε δρώμενα και τραγούδια,  ομαδικές εργασίες μας, 
λύναμε γρίφους, ανταλλάσσαμε ευχές. Ιδιαίτερη ήταν η χαρά και η ικανοποίηση κατά την 
εκδήλωση FoodgroupsconvoLivemeeting και κατά τη δημιουργία της Διατροφικής Πυραμίδας 
(colorillo). Στο τέλος αξιολόγησαν τις δράσεις του έργου μέσω του εργαλείου tricider. Η επαφή 
και η αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών μας με τα  άλλα σχολεία για την επίτευξη ενός 
κοινού σκοπού  προσέφερε πλούσια γνωστικά ερεθίσματα, αλλά και μεταγνωστικές εμπειρίες 
(Δημοπούλου, Ζόμπολας, Μπαμπίλα&Χατζημιχαήλ, 2001). 
 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
για το Δημοτικό, ο ειδικός σκοπός της διδασκαλίας των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο είναι να 
εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να 
έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως 
γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης 
πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση 
κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σκοπός 
είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ Πληροφορικής, 2003).  

Οι νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος του έργου 
“Anappleadaykeepsthedoctoraway” καθώς εξυπηρετούσαν τους παιδαγωγικούς στόχους του 
προγράμματος. Οι στόχοι που αρχικά τέθηκαν ήταν: η επικοινωνία, η διάδραση με άλλους 
μαθητές μέσω του Η/Υ, η εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, η γνωριμία με 
την πλατφόρμα eΤwinninglive, η δημιουργία ψηφιακών έργων με εργαλεία Web 2.0 αλλά και η 
ασφαλής χρήση του διαδικτύου (γιορτάσαμε τη μέρα ασφαλούς διαδικτύου όλοι μαζί). 
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, συνεργάστηκαν άψογα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν 
δραστηριότητες με συνεργατικά εργαλεία (googledrive, padlet,  answergarden, colorillo, tricider).  

Κάποιες από τις δραστηριότητες που προτάθηκαν από τους συνεργάτες και 
υλοποιήσαμε ήταν: φύλλα εργασίας για τον κύκλο ζωής του μήλου, εκτέλεση υγιεινών 
συνταγών μαγειρικής, διακρατικές ομάδες για τις κατηγορίες τροφίμων, σχεδιασμός της 
διατροφικής πυραμίδας, δημιουργία λίστας τραγουδιών σχετικών με τη διατροφή και 
παρουσιάσαμε ημερήσια υγιεινά γεύματα σε συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς. Για τα 
τελικά προϊόντα της συνεργασίας μας δημιουργήθηκαν video στο YouΤube και αναρτήθηκαν 
στο Twinspace, σε blog και ιστοσελίδες προσωπικές αλλά και των σχολείων των συνεργατών. 
Το συνολικό έργο αναρτήθηκε μέσω του ψηφιακού βιβλίου calameo. 

Με τα συνεργατικά εργαλεία μπορέσαμε να έρθουμε πιο κοντά να αλληλεπιδράσουμε 
και με συνεχή ανατροφοδότηση να ολοκληρώσουμε το έργο. Οι μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου Ελεούσας συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες που προτάθηκαν από τα άλλα 
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σχολεία. Μάλιστα, απέκτησαν λογαριασμούς στο Twinspace και επικοινωνούσαν μεταξύ τους. 
Τα ψηφιακά εργαλεία αξιοποιήθηκαν και για την αξιολόγηση του έργου μέσω του 
διαδραστικού τοίχου (padlet), online ερωτηματολογίων, tricider αλλά και με συζητήσεις μέσω 
τηλεδιασκέψεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι δυνατότητες που παρέχουν 
στην εκπαίδευση οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) είναι πολλές και 
αδιαμφισβήτητες, και δημιουργούν ένα κλίμα δημιουργικής αλλαγής και θετικής στάσης. 
ΈΈνα εκπαιδευτικό σενάριο που αξιοποιεί τις ΤΠΕ είναι δυνατό, να ευνοεί την ανάπτυξη 
πολλαπλών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές, όπως είναι, η ικανότητα αναζήτησης 
πληροφοριών, η ικανότητα συνεργασίας, η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, η 
δυνατότητα μοντελοποίησης καταστάσεων του πραγματικού κόσμου, η διεπιστημονική 
προσέγγιση της γνώσης και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (Miyake, 1986). 

Η απόφαση για την επιλογή εκείνων των μέσων διδασκαλίας και μάθησης που 
θεωρούνται απαραίτητα είναι σημαντική, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί ο μαθητής σε 
συγκεκριμένα αισθητηριακά κανάλια, τα οποία θα προωθήσουν αποτελεσματικότερα τη 
μάθηση και μέσω αυτών θα αφυπνιστούν ορισμένες συγκεκριμένες και καθορισμένες 
ικανότητες (Κοσσυβάκη 1997).  

 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
θεματική του έργου, ενεπλάκησαν με ενθουσιασμό στην όλη διαδικασία, υπέδειξαν 
υπευθυνότητα κατά τη συνεργασία τους με τους μαθητές των άλλων σχολείων. Διαπιστώθηκε 
ότι άλλαξαν οι στάσεις τους για τα τρόφιμα που θεωρούνται ανθυγιεινά και ξεκίνησαν να 
ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή.  

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, καθώς, σύμφωνα με τη θεωρία της 
σχεδιασμένης συμπεριφοράς (Ajzen, 1985), οι μαθητές που εκδηλώνουν αρνητική στάση για 
συγκεκριμένα τρόφιμα έχουν και περισσότερες πιθανότητες να μην τα 
καταναλώσουν.Μάλιστα, μετά την υλοποίησης των δράσεων και την επίσκεψη της 
διατροφολόγου είχαν πιο θετική γνώμη για το φαγητό στο σπίτι και επηρεάζονταν λιγότερο 
από τις διαφημίσεις και τους φίλους τους ως προς τη διατροφή.  

Το παραχθέν υλικό παρουσιάστηκε και εντυπωσίασε, όχι μόνο τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αλλά και όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας, καθώς επίσης και τους γονείς, οι οποίοι το παρακολούθησαν εξ’ 
ολοκλήρου στη γιορτή λήξης. Οι μαθητές συμμετείχαν στη θεατρική παράσταση 
"Λαχανοφρουτοεπανάσταση" και τραγούδησαν ελληνικά και αγγλικά τραγούδια σχετικά με 
τη διατροφή. 

 Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό για εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι στο τέλος 
ετοίμασαν έναν υγιεινό μπουφέ με φρούτα, γιαούρτι με μέλι και ροζ λεμονάδα. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι όταν οι πρακτικές υγιεινής διατροφής που διδάσκονται στο σχολείο 
μεταφέρονται από τους μαθητές και στο σπίτι εμπλέκοντας έτσι στην όλη διαδικασία και τους 
γονείς η προσπάθεια υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών γίνεται πιο 
αποτελεσματική, (Birch, 1996· Miller, Telljohann και Symons, 1996). 

Τέλος, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ένιωσαν μεγάλη περηφάνια διότι το 
Δημοτικό Σχολείο Ελεούσας ΆΆρτας απέκτησε τον τίτλο eTwinningschool και δεχτήκαμε 
συγχαρητήρια από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης ΆΆρτας που παρευρέθηκαν σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο μας. Επίσης, ο 
Διευθυντής του σχολείου και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός Θεοδώρα Ντάνου, παραχώρησαν 
συνέντευξη στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ARTTV για τις διακρίσεις του σχολείου  και για 
το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής που υλοποιήθηκε και τα θετικά αποτελέσματα που είχε 
στους μικρούς μαθητές.  

Βασικός στόχος του προγράμματος, εκτός της παροχής γνώσεων, ήταν η διαμόρφωση 
θετικών στάσεων στους μαθητές για θέματα υγείας και διατροφής. Με τον τρόπο αυτό μέσω 
του σχολείου οι μαθητές μπόρεσαν να αποκτήσουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις για μια 
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, η παράδοση και η κουλτούρα κάθε σχολείου δε 
διαμορφώνεται ούτε επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες αλλά προκύπτει μέσα από την 
αξιοποίηση των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και των ανησυχιών που αναπτύσσονται μέσα 
στη σχολική κοινότητα, από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς(Priestley, 2011. Η προβολή 
των έργων, τόσο μέσω του αποθετηρίου  καλών πρακτικών όσο και στην τοπική κοινωνία 
(εκδηλώσεις, ημερίδες προς την εκπαιδευτική κοινότητα, δημοσιεύσεις, διαδίκτυο), μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάδειξη της σημασίας τους και στη διάχυσή τους στα σχολεία και στην 
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους των σχολείων, για τις 

ανταλλαγές απόψεων, για τη συνέπεια και για τη σημαντική βοήθειά τους σε όλα τα στάδια 
της υλοποίησης του έργου.Επίσης, θα θέλαμε ναεκφράσουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας 
στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  και σε όλους τους γονείς και 
κηδεμόνες του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας και για τη βοήθεια πουπροσέφεραν κατά την 
διαδικασία υλοποίησης βιωματικών δράσεων στον χώρο του σχολείου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το έργο eTwinning -“Draw me a legend of your 
country” ως παράδειγμα εργαλείου εκπαιδευτικής ηγεσίας για την ενδυνάμωση της 
συνεργατικής κουλτούρας όχι μόνο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σχολικής κοινότητας που 
ένα πρόγραμμα eTwinning προϋποθέτει, αλλά και μέσα στην ίδια τη σχολική μονάδα που 
υλοποιείται το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο έργο είχε στόχο να εμβαθύνει τη γνώση των 
παιδιών για τον τοπικό τους πολιτισμό και να αναπτύξει τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες 
μέσω της σχεδίασης ενός τοπικού μύθου που θα παρουσιαζόταν στα παιδιά των άλλων 
χωρών. Επιπλέον, είχε στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες, μέσω της ανταλλαγής μύθων, 
τοπικούς μύθους άλλων λαών αναγνωρίζοντας μέσα από αυτούς την ποικιλία αλλά και τα 
κοινά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι μαθητές/τριες του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου επέλεξαν τον μύθο «Το λιοντάρι της Νεμέας» για το 
πρόγραμμα αυτό που ενώνει τις χώρες, γιατί βρήκαν υλικό που συνέδεε αυτόν τον μύθο με 
τους αρχαίους και τους μοντέρνους αγώνες στη Νεμέα, οι οποίοι προωθούσαν και προωθούν 
την ιδέα της παγκόσμιας ειρήνης.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνεργατική κουλτούρα, εκπαιδευτική ηγεσία, τοπικός μύθος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

«Μπες μέσα σε οποιοδήποτε αληθινά εξαιρετικό σχολείο και μπορείς να το νιώσεις 
σχεδόν αμέσως - μια ήρεμη ατμόσφαιρα τάξης που αποπνέει μια συναρπαστική, ζωηρή 
αίσθηση του σκοπού ακριβώς κάτω από την επιφάνεια. Οι μαθητές περιφέρονται με 
αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τη δουλειά τους με σθένος και 
επαγγελματικότητα. Και παρόλη την αίσθηση της σοβαρής δουλειάς και οι δυο, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, δείχνουν ευτυχισμένοι και σίγουροι, μάλλον, παρά 
στρεσαρισμένοι. ΌΌλοι φαίνεται να ξέρουν ποιοι είναι και γιατί είναι εκεί και τα παιδιά και το 
προσωπικό φέρονται ο ένας στον άλλο με σεβασμό που οφείλεται σε μια τέλεια συνεργασία 
σε μια σημαντική επιχείρηση» (Craig, 2006:1). 

To σύνολο των αξιών, πιστεύω, πεποιθήσεων, προτύπων συμπεριφοράς των μελών των 
οργανισμών, ως παραγόντων που καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους και επηρεάζουν το έργο 
τους, έστρεψε το ενδιαφέρον των θεωρητικών των οργανώσεων από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980, καθιστώντας την κουλτούρα των οργανισμών επίκεντρο θεωρητικής και πρακτικής 
παρατήρησης (Γαβριήλ, 1995). ΈΈτσι, στη διεθνή βιβλιογραφία έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ότι 
μια θετική κουλτούρα σε κάθε οργανισμό, γενικά και ειδικότερα σε μια σχολική μονάδα, ως 
νόρμες συμπεριφοράς των μελών της που αναπτύσσονται διαχρονικά και την κατευθύνουν, 
βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 
και γενικότερα την αποτελεσματικότητα της.  

ΈΈρευνες στον διεθνή χώρο έχουν, επίσης, αναδείξει τον ρόλο του διευθυντή του 
σχολείου στη διαμόρφωση της κουλτούρας του, έτσι ώστε ο σχολικός οργανισμός να επιτύχει 
τους όποιους σκοπούς και στόχους του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι σύγχρονες 
θεωρίες διοίκησης ανατρέπουν το παλιό γραφειοκρατικό μοντέλο ελέγχου, δίνοντας έμφαση 
στη δημοκρατική σχολική οργάνωσή και απαιτούν στελέχη με ηγετικά χαρακτηριστικά που 
διαμορφώνουν τέτοια κουλτούρα στον σχολικό οργανισμό, ώστε να λειτουργεί συλλογικά ως 
«μανθάνουσα κοινότητα» που επιζητά τη συνεχή βελτίωση του έργου του (Χρόνη, 2015). 
ΈΈτσι ο/η Διευθυντής/ντρια καθίσταται φορέας των αξιών και της κουλτούρας που 
προσανατολίζει το σχολείο μέσα από πολλαπλούς ρόλους, μεταξύ των οποίων του/της 
εκπαιδευτικού ηγέτη που εστιάζει στην αποστολή της εκπαίδευσης, καλλιεργεί υψηλές 
προσδοκίες, κάνει πράξη όσα πρεσβεύει, αποτελώντας παράδειγμα για τους συνεργάτες 
του/της,  προωθεί την αξιοποίηση των ΤΠΕ και συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπ/κών 
προγραμμάτων. Επιπλέον, ως εμψυχωτής/τρια στο σχολείο διαμορφώνει θετικό κλίμα για 
συνεργατική κουλτούρα, προωθώντας συνεργασίες, ενδυναμώνει τους συνεργάτες του/της, 
εμπνέοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, αναγνωρίζει, αναδεικνύει και αξιοποιεί τις 
ηγετικές ικανότητές τους (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).  
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ΈΈνα παράδειγμα ανάπτυξης μιας τέτοιας «ομάδας εργασίας», όπως και συμμετοχικής 
συναδελφικής δραστηριότητας (Γεωργιάδου & Καμπουρίδης, 2005) μέσα στο ίδιο το σχολείο, 
εκτός της συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ  διαφορετικών σχολείων που ένα πρόγραμμα 
eTwinning προϋποθέτει και επιφέρει, αποτέλεσε το eTwinning Project-“Draw me a legend of your 
country”, που υλοποιήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου Βαρδάβειο τη σχολική 
χρονιά 2016-2017 από τους μαθητές της Γ΄ τάξης. Παρόλες τις αδυναμίες του προγράμματος, 
αφού ήταν η πρώτη προσπάθεια που έκανε το σχολείο με συντονισμό από τη διευθύντρια για 
να υλοποιηθεί μια δράση eTwinning, κατάφερε να ενδυναμώσει και να βελτιώσει, 
πρωταρχικά, την ίδια τη σχολική μονάδα, αφού αναπτύχθηκε μια ειλικρινής και ανοιχτή 
επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι απέκτησαν την 
αίσθηση πως οι απόψεις τους είναι σεβαστές και πως όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν για το 
καλό του σχολείου (Πασιαρδής, 2004). Η σπουδαιότητα αυτής της συνεργασίας μέσω του 
συγκεκριμένου έργου eTwinning έγκειται στο ότι οι εκπαιδευτικοί μέσω της δέσμευσής τους 
για συχνό και συγκεκριμένο διάλογο παρατηρούσαν και έδιναν ανατροφοδότηση ο ένας στον 
άλλον για τη διδακτική τους πρακτική, προγραμμάτιζαν, σχεδίαζαν και αξιολογούσαν μαζί 
τα διδακτικά υλικά  (Little, 1993). Χάρη στη συνέργειά τους απόκτησαν οργανωτικές 
δεξιότητες και γνώση, προκειμένου να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες, οι οποίες δεν θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν με την ενέργεια, τις δεξιότητες και τις γνώσεις ενός μόνο 
εκπαιδευτικού. Καμιά θετική, άλλωστε, κουλτούρα του σχολείου δεν μπορεί να εδραιωθεί 
χωρίς τα μέλη της ομάδας να αλληλοεξαρτώνται  και να επιδρούν το ένα ως πηγή μάθησης 
στο άλλο, συμβάλλοντας στην επίτευξη του κοινού στόχου για παράλληλη ανάπτυξη και 
επιτυχία τόσο της ομάδας όσο και κάθε ατόμου ξεχωριστά (Γιακουμή & Θεοφιλίδης, 2011). 

Η διαθεματική προσέγγιση στην ανάπτυξη ενός προγράμματος eTwinning που 
περιγράφεται στη συνέχεια παρουσιάζεται ως ένα παράδειγμα εργαλείου εκπαιδευτικής 
ηγεσίας για την ενδυνάμωση μιας τέτοιας κουλτούρας, αναγκαίας όχι μόνο στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και στο ίδιο το σχολείο, που ιδιαίτερα στη χώρα 
μας χαρακτηρίζεται συχνά από κουλτούρα απομόνωσης με την πρακτική ενδοσχολικών ή 
διασχολικών δικτύων συνεργασίας να μην είναι συνήθης (Μπινιάρη, 2012). Πόσο μάλλον, 
όταν, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, περιορίζεται όλο και περισσότερο η 
σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικοί (ειδικά των ειδικοτήτων) 
βιώνουν δυσμενείς συνθήκες και αβέβαιες σχέσεις εργασίας περιπλανώμενοι σε διαφορετικά 
σχολεία, δυσχεραίνοντας την εδραίωση μιας συνεργατικής κουλτούρας στο σχολείο (Χρόνη, 
2015). 

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
...για έναν αρχαίο μύθο θα σας πούμε που σχεδίασαν παιδιά: «Το λιοντάρι της Νεμέας» 

(σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1: Ο τοπικός μύθος του σχολείου για το πρόγραμμα eTwinning: «Σχεδιάσέ μου έναν μύθο από 

τη χώρα σου» 

Αυτόν τον μύθο διάλεξαν τη σχολική χρονιά 2016-17 τα παιδιά του Γ2 τμήματος του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκάστρου μέσα από πολλούς μύθους της Κορινθίας, που 
ανακάλυψαν στο μάθημα της Ιστορίας και της Ευέλικτης Ζώνης για να συμμετάσχουν στο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning  με τίτλο ‘Σχεδίασέ μου έναν μύθο από τη χώρα σου’. 

Το πρόγραμμα αυτό, που είχε διάρκεια 6 μήνες περίπου, ήταν μια εποικοδομητική 
συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών 8 δημοτικών σχολείων από 6 χώρες (Ελλάδας, 
Ιταλίας, Τουρκίας, Πολωνίας, Αλβανίας και Ρουμανίας), προκειμένου να συγκεντρωθούν και 
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να αποτυπωθούν δημιουργικά από τα παιδιά τοπικοί μύθοι από τις χώρες τους. ΉΉταν μια 
συνεχής διάδραση τρόπων δουλειάς και συνδημιουργίας θα μπορούσαμε να πούμε σε δύο 
επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο μεταξύ των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών σχολείων, έτσι όπως 
αποτυπώνεται στον ειδικό χώρο της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης www.etwinning.net 
μετά τη βράβευσή του με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Η παρούσα εισήγηση 
επικεντρώνεται, στο δεύτερο επίπεδο συνεργασίας, μαθητών και εκπαιδευτικών που αυτό το 
πρόγραμμα επέφερε μέσα στο δικό μας σχολείο, στην προσπάθειά μας, πρωταρχικά, να 
επικοινωνήσουμε και να αναδείξουμε έναν τοπικό μας μύθο μας σε άλλα σχολεία της 
Ευρώπης.  

Ξεκινήσαμε από το μάθημα της Ιστορίας και της Ευέλικτης Ζώνης (σχήμα 2) όπου τα 
παιδιά ερεύνησαν, επεξεργάστηκαν, επέκτειναν και παρουσίασαν με πολλούς τρόπους, το 
υλικό του μύθου (στην τάξη, στο σχολείο, στη σχολική μας εφημερίδα, στο πεδίο κτλ ). 

 

  
Σχήμα 2: Δραστηριότητες έρευνας, παραγωγής, επέκτασης και παρουσίασης του υλικού του μύθου 

στο μάθημα της Ιστορίας και της Ευέλικτης Ζώνης 

Ο μύθος προσεγγίστηκε διαθεματικά, περνώντας και στα άλλα μαθήματα. Συγκεκριμένα, 
η εκπαιδευτικός εικαστικών με τα παιδιά εμπνεόμενοι από την αγγειογραφία που υπήρχε στο 
βιβλίο της Ιστορίας τους και απεικονίζει τον Ηρακλή που παλεύει με το λιοντάρι, θέλησαν να 
αποτυπώσουν στιγμιότυπα από τον μύθο μέσα από αγγειογραφίες. Ζωγράφισαν, γι΄ αυτό, 
στο μάθημα των Εικαστικών πρώτα τα αγγεία και στη συνέχεια σκηνές από τον μύθο (σχήμα 
3). 
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Σχήμα 3: Εικαστικές δραστηριότητες σχετικές με το υλικού του μύθου στο μάθημα των Εικαστικών 

Αυτές φωτογραφήθηκαν και επικολλήθηκαν σε ένα ppt από τα παιδιά με την 
καθοδήγηση του καθηγητή της Πληροφορικής στο μάθημα της Πληροφορικής με 
αποτέλεσμα τα παιδιά να φτιάξουν ψηφιακά πάνω στα αγγεία τους αγγειογραφίες. Σε άλλα 
αγγεία επικολλήθηκαν φωτογραφίες από τη δραματοποίηση του μύθου που έκαναν τα παιδιά 
με τη θεατρολόγο στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής. (σχήμα 4) Κατά τη διάρκεια της 
δραματοποίησης τα παιδιά με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού της μουσικής έφτιαξαν 
αυτοσχέδια μουσική με κρουστά μουσικά όργανα που συνόδευε τη δράση του μύθου. 

  
Σχήμα 4: Κατασκευή ψηφιακών αγγειογραφιών στο μάθημα της Πληροφορικής 

Με την εκπαιδευτικό των Αγγλικών έμαθαν με ευχάριστες εργασίες στον υπολογιστή το 
βασικό λεξιλόγιο του μύθου στέλνοντας στα αγγλικά μια μικρή περίληψή του έργου τους 
στους ευρωπαίους συμμαθητές τους (σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Εκμάθηση του βασικού αγγλικού λεξιλογίου του μύθου στο μάθημα των Αγγλικών 

Στο μάθημα της Πληροφορικής, τέλος, τα παιδιά αφηγήθηκαν διαθεματικά τον μύθο, 
ενοποιώντας όλο το υλικό του μύθου που είχε παραχθεί στα διάφορα μαθήματα με τη συνεχή 
συνεργασία των εκπαιδευτικών σε ένα ppt. ΌΌλο αυτό το υλικό το επικοινωνούσαμε στα 
αγγλικά στα συνεργαζόμενα σχολεία που με τη σειρά τους μας έστελναν ό,τι παρήγαγαν, 
συνδιαμορφώνοντας όλοι μαζί στην πλατφόρμα του προγράμματος έναν χώρο ευρωπαϊκής 
μυθολογίας, με σχόλια, ζωγραφιές κτλ. για κάθε μύθο που με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά 
όλοι περιμέναμε να έρθει στην τάξη μας. 

Παρόλο που το πρόγραμμα είχε σκληρή δουλειά για όλους μας, μάς είχε γενναιόδωρα 
αποζημιώσει. Χάρη στη συνεχή επικοινωνία, τη συνεργασία και το μοίρασμα των ιδεών και 
των πρακτικών μας πάνω σε ένα κοινό θέμα, είχαμε γνωρίσει και χαρεί μαζί με τους μαθητές 
μας την ομορφιά της μυθολογικής μας κληρονομιάς, κάνοντας πρώτα από όλα το σχολείο μας 
μια συναρπαστική κοινότητα μάθησης. 

Με το eTwinning διευρύναμε αυτή την κοινότητα, αποκτώντας νέους φίλους που μας 
χάρισαν απλόχερα τη γνώση και την ομορφιά και της δικής τους μυθολογικής παράδοσης, 
είχαμε δει και απολαύσει την ποικιλία αλλά και τις τόσες κοινές αξίες ενός ευρωπαϊκού 
πολιτισμού που μας ενώνει. 

Πέρα, επομένως, από την βράβευση του σχολείου μας με την εθνική και Ευρωπαϊκή 
Ετικέτα Ποιότητας eTwinning που, πράγματι, είναι μια δημόσια αναγνώριση σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για το υψηλό επίπεδο ποιότητας των δραστηριοτήτων ενός σχολείου 
(eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, 2018), το καλύτερο βραβείο που 
αποκόμισε το σχολείο μας και το χρωστάει αυτό στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς που 
υποστήριξαν αυτό το πρόγραμμα, είναι η συνειδητοποίηση της δύναμης της συνεργασίας και 
συνέργειας για να μαθαίνουμε και για να πετυχαίνουμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα (σχήμα 6). 

 
Σχήμα 6: Η ομαδική δουλειά είναι μια ονειρική δουλειά! 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Οι μαθητές/τριες, γοητευμένοι από την αρχαία μυθολογία που διδάσκονταν, έδειξαν  

ενδιαφέρον να μάθουν ποιοι αρχαίοι θεοί και ήρωες πέρασαν από τον δικό τους τόπο. Η 
περιέργεια αυτή ενθαρρύνθηκε και μεταμορφώθηκε σε δράση μέσω του προγράμματος «Η 
αρχαία μυθολογία που ‘φτασε στην Κορινθία», όπου με τη μέθοδο πρότζεκτ στο πλαίσιο των 
μαθημάτων της Ιστορίας και της Ευέλικτης Ζώνης συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν 
πληροφορίες για την παραγωγή και παρουσίαση πρωτότυπου υλικού τοπικής μυθολογίας 
σχετικά με τη δράση που είχαν οι αρχαίοι θεοί και οι ήρωες στον νομό τους. 

 Στο πλαίσιο της ίδιας μεθοδολογίας εργάζονταν, παράλληλα με το παραπάνω 
πρόγραμμα, και για τον τοπικό μύθο «Το λιοντάρι της Νεμέας» που επέλεξαν για το 
συγκεκριμένο έργο eTwinning, το οποίο απογείωσε το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί 
απελευθέρωσε μέσω μιας διευρυμένης διαθεματικής προσέγγισης και συγκεκριμένα και μέσω 
των καλλιτεχνικών μαθημάτων Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, του μαθήματος των 
Αγγλικών και της Πληροφορικής τα πολλαπλά ενδιαφέροντα τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα των παιδιών αλλά και των 6 εκπαιδευτικών του σχολείου που 
συνεργαστήκαμε.  

Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες αναζήτησαν, επεξεργάστηκαν, οργάνωσαν, παρήγαγαν 
και παρουσίασαν υλικό: με ατομικές και ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις (ύστερα από 
διάλογο επικεντρωμένο στις δικές τους αναζητήσεις), με δραματοποίηση, κατασκευές (πχ. 
μάσκες διονυσιακές τις Απόκριες, σκηνικά αντικείμενα), ζωγραφιές, δημιουργία αυτοσχέδιας 
μουσικής, βιωματικές δράσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας, συζήτηση με ειδικούς 
(τον διακεκριμένο αρχαιολόγο κ. Μίλλερ και τον Πρόεδρο του Συλλόγου για την Αναβίωση 
των Νεμέων Αγώνων), συγγραφή άρθρου στη σχολική εφημερίδα με κατασκευή 
ηλεκτρονικού σταυρόλεξου, γράψιμο σχολίων σε ομάδες για κάθε μύθο στην κοινή σελίδα 
παρουσίασης-διάδρασης όλων των μύθων των σχολείων με συγκριτική προσέγγισή τους, 
θεατρική παράσταση σε ανοιχτή στην τοπική κοινωνία σχολική εκδήλωση «Μικροί 
ταξιδευτές» με το παραγόμενο πρωτότυπο υλικό τοπικής μυθολογίας. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
Ο μύθος που επιλέξαμε στο πλαίσιο της ελληνικής μυθολογίας διδάσκεται σε αυτήν την 

τάξη. Θεωρήσαμε πρόσφορο και αποδείχτηκε πολύ δελεαστικό, τελικά, από τα παιδιά να 
επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την ύλη αυτή στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης, 
γνωρίζοντας μύθους τόσο του άμεσου περιβάλλοντός μας όσο και μύθους από άλλες χώρες. 
Η διαπίστωση της ύπαρξης κοινών πανανθρώπινων αξιών σε όλους τους μύθους, έτσι όπως 
φαίνεται από τα σχόλια των παιδιών στη σελίδα διάδρασης, μας έκανε να αγαπήσουμε και να 
εκτιμήσουμε πιο πολύ τη μυθολογία του τόπου μας, σεβόμενοι και εκτιμώντας και τους 
μύθους άλλων τόπων του κόσμου. 

Παράλληλα με την έρευνα, επεξεργασία και έντυπη παρουσίαση του υλικού με ατομικές, 
ή ομαδικές εργασίες, φύλλα εργασίας κ.α. στο μάθημα της Ιστορίας και Ευέλικτης Ζώνης, τα 
παιδιά, «αφηγήθηκαν» διαθεματικά τον μύθο διαπερνώντας τον σε διάφορα μαθήματα 
(Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή), πετυχαίνοντας στόχους, όπως αυτούς της 
καλλιτεχνικής έκφρασης (εικαστικής, μουσικής, θεατρικής) και της δημιουργικής χρήσης των 
ΤΠΕ (π.χ. χρησιμοποίησαν το ppt για να αφηγηθούν τον μύθο, κατασκευάζοντας 
ηλεκτρονικές αγγειογραφίες στο μάθημα της Πληροφορικής). Επιπλέον, επιδιώχθηκαν 
συνθετότερες γλωσσικές δεξιότητες, όπως κατασκευή ορισμών στα ελληνικά για τις έννοιες 
του μύθου, προκειμένου να κατασκευάσουν ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο για τη σχολική μας 
εφημερίδα ή απλά στο μάθημα των Αγγλικών εκμάθηση λεξιλογίου μέσω άλλων ελκυστικών 
διαδικτυακών εργαλείων, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ευρωπαίους συμμαθητές 
τους. Τέλος, οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν ανοιχτό μαθηματικό πρόβλημα με στόχο την 
εκτίμηση και τον υπολογισμό αποστάσεων και την αναγκαιότητα της πράξης του 
πολλαπλασιασμού, την ορθότητα των δεδομένων του οποίου, μπόρεσαν εύκολα και 
συναρπαστικά να επιβεβαιώσουν στο πεδίο (εκπαιδευτική εκδρομή στο αρχαίο στάδιο 
Νεμέας, όπου δοκίμασαν πόσα στάδια, τελικά, αντέχουν να τρέξουν χωρίς να σταματήσουν). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Η επικοινωνία με τους συνεργάτες μας γινόταν μέσω του Twinspace, όπου βάλαμε και 

λάβαμε διαφορετικά υλικά τόσο στο στάδιο της γνωριμίας μας με τους τόπους και τα σχολεία 
όσο και για να μοιραστούμε τη δουλειά που έκαναν τα παιδιά με τον τοπικό μύθο που είχαν 
επιλέξει, ώστε συγκρίνοντας τους μύθους μας να βρούμε ομοιότητες και διαφορές που μας 
έκαναν να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις αρχικές μας γνώσεις. 

 Υπήρχε πολύ τακτική επικοινωνία μας στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων του έργου με 
άμεση ανατροφοδότηση κάθε φορά που μας έστελναν οι συνεργάτες μας δική τους δουλειά ή 
ενημερώναμε κάθε φορά τους συνεργάτες μας, όταν προχωρούσαμε με τις δικές μας 
εργασίες. Οι εκπαιδευτικοί είχαμε συνεργασία, επίσης και μέσω του πίνακα ανακοινώσεων 
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των εκπαιδευτικών και με email, ενώ η πορεία της δουλειάς του σχολείου μας μπορούσε να 
μοιραστεί συγκεντρωμένη και μέσω των σελίδας «Το λιοντάρι της Νεμέας» που 
δημιουργήσαμε για τον μύθο μας, η οποία ανανεωνόταν συνεχώς με την πρόοδο του έργου. 
Παρομοίως, μπορούσαμε να επικοινωνούμε και με τις σελίδες των μύθων όσων σχολείων 
κατέγραφαν εκεί την πορεία του έργου τους. 

Προκειμένου να υπάρξει ένα τελικό κοινό προϊόν με όλους τους μύθους που παρήχθησαν 
από κάθε σχολείο και παράλληλα να αποτυπωθεί και να αξιολογηθεί η επίδραση που είχε 
κάθε μύθος αλλά και το όλο έργο στους eσυμμαθητές μας, σύμφωνα με τους στόχους του 
προγράμματος, δημιουργήσαμε τη σελίδα διάδρασης, παροτρύνοντας τους eσυμμαθητές μας 
να ανταποκριθούν με τα σχόλιά τους για κάθε μύθο. Συμμετείχαμε τέλος σε κάθε κοινή 
σελίδα ή δραστηριότητα του έργου που δημιουργήθηκε, κατόπιν παρότρυνσης άλλων 
συνεργατών μας, με στόχο την επικοινωνία μας στη χρήση των εργαλείων που 
χρησιμοποιήσαμε, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους έργου, 
μαθαίνοντας από αυτούς να χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία που δεν γνωρίζαμε (πχ. 
Padlet,). Τέλος, καλέσαμε τους συνεργάτες μας στην εκδήλωση «Μικροί Ταξιδευτές» που 
δημιουργήσαμε στο eTwinning Live για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 
Οι μαθητές κάθε σχολείου ανέλαβαν να σχεδιάσουν έναν τοπικό τους μύθο και να τον 

επικοινωνήσουν στα υπόλοιπα σχολεία μέσω Τwinspace με μια περίληψη στα αγγλικά. 
Aρχικά, όπως είχαμε συμφωνήσει, οι εκπαιδευτικοί στείλαμε μια παρουσίαση του τόπου και 
του σχολείου μας, οι οποίες στο τέλος αποτέλεσαν το περιεχόμενο της κοινής σελίδας «Lets 
meet”. Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαμε ό,τι κάναμε στην τάξη και είχαμε μια 
ανατροφοδότηση, ενδυνάμωση αλλά και νέα μάθηση ο ένας από τον άλλο για τις πρακτικές 
μας, μέσω του ημερολογίου έργου. Σύμπραξη υπήρξε και στη συνδιαμόρφωση των υλικών 
και των σελίδων που δημιουργήσαμε στο Twinspace με σκοπό τη γνωριμία, την παρουσίαση, 
τη διάδραση, την αξιολόγηση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 

Η ανάρτηση κάθε μύθου στο Τwinspace προκαλούσε μεγάλο ενδιαφέρον στους μαθητές 
όχι μόνο για το ότι ήταν ζωγραφισμένοι από παιδιά αλλά και γιατί τους μάγευε η νέα 
θεματολογία, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης και η έκπληξη ότι πολλοί μύθοι έμοιαζαν και με 
δικούς μας μύθους. Αμέσως μετά, με τη διδακτική τεχνική think pair share χωρίζονταν σε 
ομάδες και ακολουθούσε ελεύθερος διάλογος μεταξύ τους, όπου οι μαθητές μου μπορούσαν 
να πουν ελεύθερα ό,τι σκέφτηκαν ή τους εντυπωσίασε στις παρουσιάσεις και να βρουν 
ομοιότητες και διαφορές με δικούς μας μύθους. Στη συνέχεια έφτιαχναν ένα μικρό κείμενο με 
τα κατασταλαγμένα σχόλια της ομάδας τους και το παρουσίαζαν στην ολομέλεια για 
συζήτηση και σύνθεση ενιαίου κειμένου στον πίνακα της τάξης, περίληψη του οποίου στα 
αγγλικά έμπαινε στη σελίδα «interaction» που δημιουργήσαμε στο Twinspace. Η σελίδα, σε 
εναρμόνιση με τους στόχους του έργου, στόχευε να έχουμε ένα διαδραστικό τελικό προϊόν, 
όπου θα καταγράφονταν όλοι οι εθνικοί τοπικοί μύθοι και τα σχόλια με όποιον τρόπο ήθελαν 
οι μαθητές των χωρών, παροτρύνοντας τους συνεργάτες μας να ανταποκριθούν στη 
συνδιαμόρφωσή της. Τα σχολεία που ανταποκριθήκαμε πήραμε μια μεγάλη απτή θετική 
ανατροφοδότηση και ικανοποίηση από τη συλλογική ένθερμη προσπάθειά μας. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Tο Τwinspace ήταν τo πεδίο της συνεχούς επικοινωνίας και διάδρασής μας. ΈΈγινε 

προσπάθεια μέσω φόρουμ για βοήθεια σε ζητήματα τεχνικά τόσο με διάφορες ομάδες όσο 
και με την Eθνική Yπηρεσία Yποστήριξης και συνεχής συνεργασία και συνέργεια με χρήση 
συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων (padlet, mentimeter) στις σελίδες που δημιουργήθηκαν 
από εμάς και τους συνεργάτες μας. 

ΈΈγινε αρχικά κατευθυνόμενη έρευνα στο διαδίκτυο από τους μαθητές για την εξεύρεση 
υλικού και αφού επεξεργάστηκε και οργανώθηκε με ομαδικές ή ατομικές εργασίες στα 
διάφορα μαθήματα στην τάξη, αξιοποιήθηκε η εκμάθηση του λογισμικού παρουσίασης στο 
μάθημα της Πληροφορικής για να κατασκευάσουν οι μαθητές/τριες ηλεκτρονικές 
αγγειογραφίες και να παρουσιάσουν τον μύθο στους eσυμμαθητές τους, που αναρτήθηκε και 
στο ιστολόγιο του σχολείου μας. 

Οι μαθητές, για τους οποίους δεν είχαμε άδεια για δημοσίευση φωτογραφιών, φόρεσαν 
μάσκες, ενώ για το υλικό που απαιτήθηκε να αναρτηθεί και δεν ήταν δικό μας αναφέρθηκε η 
πηγή ή πήραμε άδεια για προώθηση συνδέσμου στο Υοu Tube. Με τον προτζέκτορα στην 
τάξη οι μαθητές, μέσω του λογαριασμού μου, έβλεπαν το παραγόμενο υλικό από τα άλλα 
σχολεία ή τοποθετούσαμε το δικό μας στο ημερολόγιο στη σελίδα του μύθου μας ή στην 
συνδιαμορφούμενη σελίδα «interaction». Πχ. βίντεο που κατασκευάστηκε με φωτογραφίες 
από τη δραματοποίηση του μύθου, ή όταν οι μαθητές/τριες στο μάθημα των Αγγλικών μέσω 
δραστηριοτήτων με διαδικτυακά εργαλεία στην τάξη έστειλαν περίληψη του μύθου σε μορφή 
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άσκησης του λεξιλογίου, έφτιαξαν με αυτό  κρυπτόλεξο (https://abcya.com ) και έστειλαν ένα 
συννεφομήνυμα ( tagul.com). 

Με το hot potatoes, τέλος, κατασκεύασαν οι μαθητές σταυρόλεξο για τη σχολική 
εφημερίδα, (http://3dimxilok.blogspot.gr/), ενώ στο eTwinning live δημιουργήσαμε την εκδήλωση 
«Μικροί ταξιδευτές» για την παρουσίαση του προγράμματος, η οποία κοινοποιήθηκε και στο 
blog του σχολείου μας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ  
Οι κοινοί στόχοι μας προσεγγίσθηκαν σε μεγάλο βαθμό, έτσι όπως φαίνεται από τα 

γεμάτα αισθήματα φιλίας, θαυμασμού και ικανοποίησης σχόλια των παιδιών και των 
εκπαιδευτικών-μελών στις σελίδες διάδρασης και αξιολόγησης και την ποικιλία των 
αποτελεσμάτων στο Τwinspace (στο ημερολόγιο έργου, σελίδα του μύθου μας, υλικά κτλ.) 

Ως διευθύντρια και εκπαιδευτικός μού δόθηκε η δυνατότητα μέσω της οργάνωσης και 
του συντονισμού του προγράμματος στο σχολείο μας να χτιστούν συνεργασίες με τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς, να ενθαρρυνθεί ο πειραματισμός με νέους τρόπους 
διδασκαλίας, να αναδειχθούν οι πολύ δημιουργικές ικανότητες όλων μας. Το έργο ήταν μια 
μεγάλη ευκαιρία να προβληθεί ο τόπος και το σχολείο μας σε 8 ευρωπαϊκά σχολεία αρχικά με 
κατασκευή ενός powerpoint και με σχετικό βίντεο, και το κυριότερο στη συνέχεια μέσω 
συνεχούς επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα και χρήση ΤΠΕ να γνωριστούμε με τους 
εκπαιδευτικούς τους, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να συμπράξουμε. 

Το έργο αντιπροσώπευσε το σχολείο μας, στην εκδήλωση σχολικών δραστηριοτήτων 
«Μαθητικό Πανηγύρι» του νομού μας και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα και στο ιστολόγιο 
του σχολείου. Το παραγόμενο μαθητικό υλικό στάλθηκε στον «Σύλλογο για την Αναβίωση 
των Νεμέων Αγώνων», που μας αντάμειψε με την τιμή να ξεναγηθούμε από τον διακεκριμένο 
αρχαιολόγο Pr. Στέφαν Μίλερ. Το παραγόμενο υλικό διασκευάσαμε σε θεατρική μορφή και 
μοιράστηκε με το άλλο τμήμα της Γ΄ τάξης, με το οποίο συνεργαστήκαμε στην τελική 
παρουσίασή του στη σχολική μας εκδήλωση «Μικροί Ταξιδευτές» στους γονείς του σχολείου 
και στην τοπική κοινωνία. 

Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για το σχολείο η ανάπτυξη κλίματος αποδοχής και συνοχής 
μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε ένα ιδιαίτερα «δύσκολο τμήμα» του, αλλά και 
η αυτοπεποίθηση και η ενθάρρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών που καταφέραμε με σκληρή 
δουλειά και συνεχή διάδραση να αναδείξουμε μια εκπληκτική τελικά δυναμική του. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς των μαθητών του Γ2 τμήματος για την 

υποστήριξη  και τον Σύλλογο για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων για την παροχή υλικού. 
Ευχαριστούμε πολύ όλους του μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του 

ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning που συμμετείχαν σε αυτό το σχέδιο εργασίας. Είχαμε 
όλοι την ευκαιρία να μοιραστούμε την ομορφιά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να 
αναγνωρίσουμε τις κοινές αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού που μας ενώνει! (Σχήμα 7). 

 
Σχήμα 7: Ευχαριστίες 

Αναφορές 
Αθανασούλα-Ρέππα, Α. (2008). Εκπαιδευτική Διοίκηση & Οργανωσιακή Συμπεριφορά. 

Αθήνα: ΕΛΛΗΝ. 
Γαβριήλ, Γ. (1995). Πολιτισμική θεώρηση των οργανώσεων. Στο Ι. Τσιβάκου (Επιμ.), 

Δράση και Σύστημα-Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία των Οργανώσεων. Αθήνα: 
Θεμέλιο. 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

311 
 

Γεωργιάδου, Β., & Καμπουρίδης, Γ. (2005). Ο διευθυντής- ηγέτης. Επιθεώρηση 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων(10), σσ. 121-129. 

Γιακουμή, Σ., & Θεοφιλίδης, Χ. (2011). Συνεργατική κουλτούρα στη σχολικη μονάδα: Ο 
ρόλος του ηγέτη. Επιστήμες της Αγωγής(3). 

Μπινιάρη, Λ. (2012). Ανάπτυξη εργαλείων αυτοαξιολογησης σχολικής μονάδας με στόχο 
την ηγεσία για τη μάθηση.Πορτραίτο και προφίλ Διδακτορική διατριβή. Πάτρα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία. 

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας 
στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ επιστήμες. 

Χρόνη, Σ. (2015). Π.Μ.Σ. Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Ο ρόλος 
του διευθυντή στη διαμόρφωση της οργανωσιακής κουλτούρας στο δημοτικό σχολείο. Η 
περίπτωση των σχολείων του Νομού Κορινθίας. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

 (2018, 11 9). Ανάκτηση από eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης: 
http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-6 

Craig, J. (2006, December). SCHOOL CULTURE:"The hidden Curriculum". Issue Brief, p. 1. 
Inger, M. (1993). Teacher Collaboration in Secondary Schools. Ανάκτηση 3 7, 2015, από 

http://ncrve.berkeley.edu/centerfocus/cf2.html 
Little, W. (1993). Teachers΄professional development in a climate of educational reform. 

Educational Evaluation and Policy Analysis, 15(2), σσ. 129-151. 
 
 

  



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

312 
 

The Mermaid of the Mediterranean - ΈΈνα eTwinning  έργο για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη 

διαμόρφωση ενεργών πολιτών 
 

Σακελλαρίου ΌΌλγα1, Παπαζαχαρίου Ειρήνη-Ανθή2,  
Πέζαρου Πηνελόπη3, Μάστορη Μερόπη4 

 
1Νηπιαγωγός (ΠΕ 60), 4ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος  

olsak4@gmail.com 
 

2Δασκάλα( ΠΕ70), 5ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου 
papazaxariou@gmail.com 

 
3Νηπιαγωγός (ΠΕ 60), 14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας  

penpezarou@gmail.com 
 

4Νηπιαγωγός (ΠΕ 60), MSc Computer Science in Education,3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου 
mmastori71@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το eTwinning έργο με τίτλο «The Mermaid of the Mediterranean», αποτελεί μια συνεργασία 
μεταξύ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων από χώρες της Μεσογείου, το σημείο του 
πλανήτη όπου συναντώνται  τρεις ήπειροι,με κύριους στόχους την ευαισθητοποίηση μικρών 
και μεγάλων απέναντι στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη λήψη 
πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις. ΈΈνα από τα πιο διάσημα μυθικά 
πλάσματα της θάλασσας στέλνει "μήνυμα" στα παιδιά, ζητώντας τη βοήθειά τους και 
αποτελεί την αφορμή για να γνωριστούν και να αναπτύξουν δράσεις για την προστασία της 
κοινής κληρονομιάς τους, της θάλασσας που τους ενώνει, ανταλλάσσοντας στοιχεία από την 
κουλτούρα, τους μύθους, τις παραδόσεις, τα έθιμα, τους χορούς, τις μουσικές και τα 
τραγούδια των λαών τους. Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων, συνεργάζονται για να  
την προστατέψουν από τη ρύπανση ενώ οραματίζονται μία θάλασσα με ειρήνη χωρίς πόλεμο 
και χαμένα παιδικά όνειρα. Το έργο διαθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία: ενεργή συμμετοχή 
των μαθητών, αλληλεπίδραση, χρήση εργαλείων ΤΠΕ, άριστη οργάνωση του Twinspace, 
καινοτομία, συνεργατικές δραστηριότητες και αξιολόγηση, θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχημένο 
από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης (ΕΥΥ), ενώ απονεμήθηκαν ετικέτες 
ποιότητας σε όλους τους συμμετέχοντες. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μεσόγειος, ενεργός πολίτης, θαλάσσιο περιβάλλον, ΤΠΕ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εισήγηση αποβλέπει στην παρουσίαση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
προγράμματος e-Twinning με τίτλο "The Mermaid of the Mediterranean - Η Γοργόνα της 
Μεσογείου", το οποίο ίδρυσε το 4ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος και  υλοποιήθηκε τη σχολική 
χρονιά 2017-2018 με τη συμμετοχή σχολείων από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την 
Ισπανία, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Γαλλία. Αρχικά,  περιγράφεται το έργο, η 
ενσωμάτωσή του στο αναλυτικό πρόγραμμα και οι παιδαγωγικοί του στόχοι. Στη συνέχεια 
αναπτύσσονται αναλυτικά όλα τα στάδια διεξαγωγής του προγράμματος, από το σχεδιασμό, 
την οργάνωση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων. Περιγράφονται τα 
πλεονεκτήματα του έργου, η διάχυση των αποτελεσμάτων καθώς και η αξιολόγησή του. 
Τέλος, σχολιάζονται τα οφέλη που αποκόμισαν εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσα από το 
πρόγραμμα και τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή τη σύμπραξη. 

Στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, 
τα θέματα που αναφέρονται στο περιβάλλον αντιμετωπίζονται μέσα από την αντίληψη της 
ανάδειξης των προβλημάτων και της ευαισθητοποίησης των παιδιών απέναντι σ’ αυτά, 
κατανοώντας παράλληλα και την έννοια της αλληλεπίδρασης με τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ορίζεται ως «εκπαίδευση για το περιβάλλον», 
«εκπαίδευση μέσα στο περιβάλλον» ενώ στη σύγχρονη οπτική της αναγνωρίζεται ως 
«εκπαίδευση για την αειφορία». Στόχος της είναι ο ενεργός πολίτης και η υιοθέτηση 
φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και δράσης (Νέο Σχολείο, Μαθησιακές Περιοχές,  2007-
2013). Η Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον αντλεί θεμελιώδεις γνώσεις από 
διάφορες μαθησιακές περιοχές που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών, 
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παρέχοντας ένα πλαίσιο εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών, που συνδέονται 
άμεσα με την καθημερινή ζωή. Χαρακτηρίζεται από συστηµικές και διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις, εστιάζεται στην ανάπτυξη της στοχαστικοκριτικής σκέψης, είναι 
προσανατολισµένη στις αξίες και προωθεί µια εκπαίδευση πολιτική, δηµοκρατική και 
συµµετοχική, που πιστεύει στο µετασχηµατιστικό ρόλο του σχολείου στην κοινωνία 
(Φλογαϊτη 2011). Συνδέεται με τις μαθησιακές περιοχές των Φυσικών Επιστημών, της 
Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και της Τεχνολογίας και η ένταξη καινοτόμων 
διδακτικών πρακτικών και ψηφιακών εργαλείων συνιστά μια πραγματικότητα που η 
αποτελεσματικότητα τους εξαρτάται από τους στόχους και την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται, ενώ μπορούν αν χρησιμοποιηθούν με αναπτυξιακά 
κατάλληλους τρόπους για να διευκολύνουν τα μικρά παιδιά να βιώσουν θετικές εμπειρίες 
μάθησης (Δαφέρμου Χ.,κ.ά, σελ.22, 2005). 

 Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης και επεξεργασίας της γνώσης, σύνθεσης και 
αξιολόγησης πληροφοριών, που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα (Δημητρίου, 
2013).Ειδικότερα η χρήση της Τεχνολογίας στην Π.Ε. μπορεί να υποστηρίξει την 
εκπαιδευτική διαδικασία και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος 
(Σταμούλης κ.α., 2008), ενώ έχει σημαντική επίδραση στη δραστηριοποίηση των παιδιών 
καθώς εμπλέκονται πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και επεκτείνει τις 
δυνατότητες για εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη και στο πεδίο. Η ενσωμάτωση των 
υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών στην εκπαίδευση- έχει γίνει μια υψηλή προτεραιότητα 
για όλους που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης καθώς ακόμη και προσχολικής 
ηλικίας μαθητές δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από τον εικονικό κόσμο της μάθησης, απλώς 
λόγω της ηλικίας τους και του αναπτυξιακού τους επίπεδου (Vernadakiset al.,2005). 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 και την 
αύξηση του βαθμού κατανόησης των μαθημάτων και της επίτευξης του προσδοκώμενου 
μαθησιακού αποτελέσματος (ΈΈκθεση 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, 
σελ.481). 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 πλέον μια αναγκαιότητα στις 
εκπαιδευτικές δράσεις (Κυνηγός, 2008), όπως η Π.Ε. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η καινοτόμος δράση προέκυψε μετά από προβληματισμό που αφορούσε την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ειρήνη στη Μεσόγειο. Ο σχεδιασμός της αξιοποίησε τις 
άμεσες βιωματικές εμπειρίες των μαθητών, τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινότητα 
και την ενίσχυση της δράσης και της συμμετοχής (Χριστόγερου  Κ., κ.ά., 2013) ενώ κατά 
κύριο λόγο οργανώθηκαν ομαδικές-συλλογικές δραστηριότητες. Με αφορμή το "γράμμα της 
γοργόνας"- ένα γράμμα που κάθε εκπαιδευτικός προσάρμοσε στις ανάγκες και στην ηλικία 
της τάξης του- οι μαθητές αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να συνεργαστούν για 
να βοηθήσουν τη γοργόνα και να καθαρίσουν την Μεσόγειο. Τα παιδιά  των συμμετεχόντων 
σχολείων ομαδοσυνεργατικά, σε μικρές ομάδες, ώστε να παρέχονται ίσες ευκαιρίες 
συμμετοχής και να αναπτύσσονται ικανότητες εποικοδομητικού διαλόγου, πρότειναν 
δραστηριότητες, σχεδίασαν, δημιούργησαν τη δική τους γοργόνα και ψήφισαν αυτήν που 
αποτέλεσε και το εξώφυλλο συνεργατικού λευκώματος, το οποίο ταξίδεψε από σχολείο σε 
σχολείο. Η παραπάνω διαδικασία αποτέλεσε και την έναρξη των δράσεων. Οι μαθητές 
πραγματοποίησαν  εργασίες-παρουσιάσεις, e-book, ταινίες-δηλώσεις, ψηφιακά παιχνίδια και 
κολάζ φωτογραφιών, ενώ κατά την παραλαβή της λευκώματος, έστειλαν το οικολογικό τους 
μήνυμα για καθαρές θάλασσες, παρουσιάζοντας εικαστικά τα  μνημεία του τόπου τους. 
Κλήθηκαν, επίσης, να συνεργαστούν με άλλα σχολεία για την παραγωγή ψηφιακού υλικού 
(βιβλίων, αφισών για την ειρήνη στη Μεσόγειο, on line ζωγραφιών κατά τη διάρκεια 
τηλεδιασκέψεων), ανταλλάσσοντας ταυτόχρονα στοιχεία από την πολιτιστική τους 
κουλτούρα. Εντυπωσιακή δε ήταν η συνεργασία των μαθητών όταν κλήθηκαν να 
παρουσιάσουν τους μύθους της Μεσογείου. Η χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείο μάθησης ήταν 
καθημερινή, μέσω αφόρμησης, επεξεργασίας, αξιολόγησης του θέματος κάνοντας πιο 
ελκυστική τη διαδικασία μάθησης, διευκολύνοντας στην επίτευξη των στόχων. Για την 
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διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ συγκροτήθηκαν ομάδες, η επιλογή των μελών καθορίστηκε 
βάσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε τάξης. 

 
  Βασικές ενότητες του έργου αποτέλεσαν: 
! LETTER FROM THE MERMAID-ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΝΑ 
! THE MERMAID'S DIARY TRAVELS TO THE PARTNER SCHOOLS 
! WE ARE PLAYING WITH ON LINE GAMES AND PUZZLES 
! MYTHS AND LEGENDS OF THE MEDITERRANEAN SEA 
! INTERCULTURAL EXCHANGE OF ACTIVITIES FOR CHRISTMAS AND THE NEW 

YEAR 
! MEDITERRANEAN MUSIC, SONGS AND DANCES 
! WE COOK MEDITERRANEAN RECIPES 
! THE CHILDREN PAINT 
! ACTIVITIES INTEGREATED TO CURRICULUM 
! MEDITERRANEAN,SEA OF PEACE, FRIENDSHIP AND COLLABORATION 
! ACTIVE CITIZENS, TAKE ACTION 
! A MEDITERRANEAN GOODBYE 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
Λαµβάνοντας  τη φιλοσοφία που διέπει τα προγράµµατα σπουδών για την προσχολική 

και υποχρεωτική εκπαίδευση (Δ∆ΕΠΠΣ, 2003∙ Πρόγραµµα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 2011), το παρόν 
πρόγραµµα δίνει έµφαση στην ενεργητική, βιωµατική και συνεργατική µάθηση, στην 
αξιοποίηση των προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών των παιδιών, στην καλλιέργεια του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος, στη σύνδεση µε τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος, στην εγκάρσια ενσωµάτωση στο διδακτικό σχεδιασµό των Τ.Π.Ε. 
Αξιοποιούνται δοµικά/διαδραστικά εργαλεία, που αναµένεται να προσδώσουν 
προστιθέµενη αξία στην όλη εκπαιδευτική πράξη, 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 την 
ενεργό συµµετοχή τους στη µαθησιακή διαδικασία. 

Το έργο οργανώθηκε και δομήθηκε με βάση τις αρχές της διαθεματικότητας. Ανάλογα με 
τις επιμέρους μαθησιακές περιοχές  που εμπλέκονται κάθε φορά αξιοποιήθηκε ποικιλία 
διδακτικών στρατηγικών, κατάλληλων για την προσέγγιση ζητημάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης οι οποίες αναδεικνύουν τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις 
εφαρμογές στην καθημερινή ζωή, κινητοποιούν διαδικασίες ενσυναίσθησης  και ενεργού 
εμπλοκής των παιδιών και ωθούν σε ανάληψη πρωτοβουλιών δράσης. Αναφέρουμε τις 
διερευνήσεις, την επίλυση προβλήματος, την προσομοίωση, το θεατρικό παιχνίδι και τη 
δραματοποίηση, τη μελέτη περίπτωσης και την έρευνα πεδίου. Οι δραστηριότητες που 
επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν ήταν ενταγμένες στις μαθησιακές περιοχές της Προσωπικής 
και Κοινωνικής Ανάπτυξης, των Μαθηματικών, της Γλώσσας, της Δημιουργίας και 
ΈΈκφρασης, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ, των Αγγλικών, και της Ευέλικτης Ζώνης 
σύμφωνα με το Ν.Α. Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) και το Δημοτικό 
Σχολείο. 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

! Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και του 
Δημοτικού ώστε να προωθήσουμε την συνεργατική μάθηση και να ενδυναμώσουμε 
την  αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μαθητών από διαφορετικές χώρες. 

! Να καλλιεργήσουμε δεξιότητες που σχετίζονται με την συνεργασία και την ομαδική 
δουλειά για την υλοποίηση κοινών στόχων με όχημα τις Νέες Τεχνολογίες. 

! Να αποκτήσουν τα παιδιά νέους φίλους, να σέβονται την διαφορετικότητα, να 
αναπτύξουν διαπολιτισμικές δράσεις  και να νιώσουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα με ίδιες 
ανάγκες. 

! Να κατανοήσουν την αξία της θάλασσας στη ζωή τους και να διαμορφώσουν σωστές 
στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία της από την ρύπανση. 

! Να αναπτύξουν το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης, για την φροντίδα της θάλασσα 
από τον άνθρωπο. 
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! Να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. 
 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Στο προπαρασκευαστικό στάδιο έγινε ο συντονισμός, η επικοινωνία και η συνεργασία 

των εκπαιδευτικών, καθορίστηκαν οι στόχοι, οργανώθηκε το χρονοδιάγραμμα και 
δημιουργήθηκαν προσωπικοί λογαριασμοί σύνδεσης για τους μαθητές μας ώστε να έχουν 
πρόσβαση στο έργο και με τους γονείς τους. Καθώς οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α' 
Τάξης έχουν ελάχιστες γνώσεις αγγλικών και ΤΠΕ, δόθηκε με αυτό τον τρόπο στους γονείς η 
δυνατότητα να παρακολουθούν το έργο και να συμμετέχουν ενεργά σ' αυτό.  

ΌΌπως προαναφέρθηκε αφόρμηση για την έναρξη του έργου στάθηκε το "γράμμα -
μήνυμα" της γοργόνας που παρέλαβαν όλα τα σχολεία, το οποίο ενεργοποίησε τους μαθητές 
ώστε να συνεργαστούν και να  τη βοηθήσουν να προστατέψει τη Μεσόγειο, όπως εμφανίζεται 
στο Σχήμα 1. 

 

 
Σχήμα 1:Το γράμμα της γοργόνας φτάνει στα συνεργαζόμενα σχολεία 

    Στο κύριο μέρος του έργου τα μέλη αναλαμβάνουν και από μία διαφορετική δράση 
κάθε μήνα για την επίτευξη κάποιου στόχου. Τα σχολεία κλήθηκαν να δημιουργήσουν 
διακρατικές ομάδες  με κοινό στόχο την παραγωγή συνεργατικών προϊόντων. Η επιλογή των 
συνεργασιών γινόταν τυχαία με κλήρωση ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όλα τα μέλη να 
γνωριστούν μεταξύ τους. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου αποτέλεσαν και οι 
τηλεδιασκέψεις όπου οι μαθητές παρουσίαζαν τις δράσεις τους, σημειώνοντας δυναμική 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.  

 

 
Σχήμα 2: Τηλεδιάσκεψη μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων 
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Στην ολοκλήρωση του έργου παρουσιάστηκαν τα συνεργατικά προϊόντα και 
πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με τη 
συμπλήρωση ψηφιακών ερωτηματολογίων, όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 3. 

 

 
Σχήμα 3: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς, με Google forms 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 
Η δημιουργική χρήση των ΤΠΕ, αφορά την επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ των σχολείων 
συνεργατών και την διδακτική αξιολόγηση των λογισμικών. 
 
Επικοινωνία - Ανταλλαγή μεταξύ των σχολείων συνεργατών 

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συνεργατών πραγματοποιήθηκε με 
τη χρήση της πλατφόρμας twinspace-chat, forums και Teacher Bulletin - ενώ ήταν συχνή η 
επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών με e mail. Το Twinspace λειτούργησε όχι μόνο ως 
πίνακας αναρτήσεων, αλλά και ως χώρος σχεδιασμού και υλοποίησης των δραστηριοτήτων 
που εναρμονίζονται με τη στοχοθεσία αλλά και ως χώρος συνεργασίας και επικοινωνίας με 
τους εκπαιδευτικούς σε ρόλο διαμεσολαβητή. Μέσα από την πλατφόρμα του e-Τwinning live, 
αλλά και μέσω Skype, οι μαθητές γνωρίστηκαν μεταξύ τους παρουσιάζοντας το σχολείο, τον 
τόπο τους, αλλά και τις παραδόσεις τους. Σημαντικές ήταν και οι τηλεδιασκέψεις που 
διοργάνωσαν οι μεγαλύτεροι μαθητές μας, αναλαμβάνοντας το ρόλο τους ως ενεργά μέλη. 
Πιο συγκεκριμένα οργάνωσαν eΤwinning live και τηλεδιάσκεψη με skype, προσκαλώντας τα 
συνεργαζόμενα σχολεία να ανταλλάξουν απόψεις και να τους παρουσιάσουν μύθους, 
δράσεις και έθιμα Χριστουγέννων και Πάσχα. 

Τα live γινόντουσαν συχνά ώστε όλοι να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής. Επίσης, το 
έργο έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω chat είτε από το 
σχολείο, είτε από το σπίτι τους με τη βοήθεια των γονέων (με ξεχωριστούς κωδικούς). Μ’ 
αυτόν τον τρόπο καταρρίφθηκε η ιδέα της "κλειστής" τάξης και οι μαθητές του έργου 
αποτελούν μια νέα κοινότητα με κοινό σημείο αναφοράς, την αμοιβαία κατανόηση, την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ειρήνη στη Μεσόγειο, όπως παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 4. 

 

 
Σχήμα 4: Συνεργατικό πόστερ για την Ειρήνη στη Μεσόγειο 
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Αισθάνθηκαν έτσι, μέρος μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, αντάλλαξαν ιδέες, εμπειρίες, 
ομαδικές εργασίες και ευχάριστες δραστηριότητες  ενώ γεννήθηκαν αισθήματα αμοιβαίου 
σεβασμού, αλληλοϋποστήριξης και φιλίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. 

 
Διδακτική Αξιολόγηση Λογισμικών 

Σύμφωνα με τους Κεκέ Ι.& Κεκέ Η.(2001), το διαδίκτυο από τη φύση και τη λειτουργία 
του μπορεί να υποστηρίξει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων τρόπων μάθησης, ενώ 
η αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση της διδασκαλίας και τη μάθησης 
προϋποθέτει τη χρήση τους στη σχολική τάξη σύμφωνα με διδακτικές μεθόδους και αρχές 
που υπαγορεύονται από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης (Αλιμήσης Δ., 2008).  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. Συγκεκριμένα από τις 
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά αξιοποιήθηκε πλήθος εφαρμογών όπως: 

! Επεξεργαστές φωτογραφίας για τη δημιουργία αφισών(postermywall, picmix, pizap, 
canvas, photocollage, photovisi, photojet) 

! Ψηφιακοί Τοίχοι (padlet, dotstorming) 
! Εργαλεία δημιουργίας διαδραστικών εικόνων( thinglink, genially, glogster) 
! Λογισμικά Παρουσιάσεων (prezi,emaze, smilebox,slidely, sharalike, smore) 
! Eπεξεργαστές video (slidely, animoto, kizoa, filmora, movie maker, fantashow) 
! Λογισμικά δημιουργίας συνεργατικών βιβλίων(storyjumber, calameo, issue) 
! Εφαρμογές εκπαιδευτικών και διαδραστικών παιχνιδιών (learningapps, quizlet, jigsaw 

puzzles, proprofs) 
! Διαδικτυακά  συνεργατικά προγράμματα ζωγραφικής σε πραγματικό και μη χρόνο 

(colorillo, realtime board) 
! Διαδικτυακά εργαλεία για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καταιγισμού 

ιδεών και συννεφόλεξων (tricider, mentimeter, answergarden,wordart) 
 
ΔΙΑΔΟΣΗ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν: 
α)  στις  ιστοσελίδες των σχολείωνhttps://emathisi.weebly.com/the-mermaid-of-the-

mediterranean.html,https://blogs.sch.gr/14nipkerk/    και στις  προσωπικές 
εκπαιδευτικές  ιστοσελίδεςhttps://kindergartengreece.blogspot.com/   

β) στους εκπαιδευτικούς,γονείς και μαθητές των σχολικών μονάδων μας με τη 
δημιουργία γωνιάς ενημέρωσης γονέων. 

γ) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest,  youtube). 
δ)  Με τη διανομή του περιοδικού που τύπωσαν οι μαθητές/τριες ενημερώθηκε η  τοπική 

κοινωνία για το έργο και τα αποτελέσματα του. 
 ε) Με τη δημοσίευση των δραστηριοτήτων στο ψηφιακό περιοδικό 

https://issuu.com/ipapazaxariou/docs/18_________________ όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. 
στ) με τη συμμετοχή των μαθητών  σε διαγωνισμούς και δράσεις που διοργάνωσαν 

τοπικοί φορείς (Cine Δράση - Φεστιβάλ κινηματογραφικής ψηφιακής δημιουργίας). 
ζ) Στο τοπικό ραδιόφωνο και στον ηλεκτρονικό τύπο. 
 

 
Σχήμα 5: Ψηφιακή εφημερίδα 5ου ΔΣ Πόλεως Ρόδου με τίτλο "e-π@ρεούλ@" 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το έργο είχε αναμφισβήτητα οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς τα οποία αποτυπώθηκαν στην αξιολόγηση, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν 
να εκφράσουν τις απόψεις τους με τη συμπλήρωση ψηφιακού ερωτηματολογίου. Πιο 
συγκεκριμένα οι μαθητές στη λήξη του έργου 
(https://twinspace.etwinning.net/44006/pages/page/396725) ήταν σε θέση να θυμούνται τον τίτλο 
του, να συνδυάζουν τη "Μεσόγειο θάλασσα" με έννοιες όπως: προστασία, ρύπανση, φιλία, 
κοινή κληρονομιά. Δήλωσαν ότι απόλαυσαν το έργο, δείχνοντας προτίμηση στις δράσεις για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τις συνεργατικές ζωγραφιές-αφίσες και τους 
μύθους της Μεσογείου. Επίσης, σχεδόν όλοι οι μαθητές, δήλωσαν ενθουσιασμένοι καθώς 
δημιούργησαν φιλίες με μαθητές από άλλες χώρες δηλώνοντας με ποιες χώρες 
συνεργάστηκαν.  

ΌΌλοι οι εκπαιδευτικοί (https://twinspace.etwinning.net/44006/pages/page/396724) συμφωνούν 
ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι του έργου στους τομείς της απόκτησης γνώσης για τη ρύπανση της 
θάλασσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από τους μαθητές και τη συνεργασία, την 
επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών. Δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη 
συμμετοχή τους σ' αυτό καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικά οργανωμένο έργο, με πολλές 
συνεργατικές δραστηριότητες, ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων-εταίρων ήταν 
πραγματικά καρποφόρα.  

Οι περισσότεροι γονείς (https://twinspace.etwinning.net/44006/pages/page/396726) δε 
γνώριζαν το eΤwinning πρόγραμμα και παρακολουθώντας τα αποτελέσματα του έργου είτε 
μέσα από το Twinspace είτε από τις ιστοσελίδες των σχολείων δήλωσαν ικανοποιημένοι και 
ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή των παιδιών τους. Παράλληλα εκδήλωσαν την επιθυμία 
τους να συμμετέχουν τα παιδιά τους σε παρόμοια προγράμματα και στο μέλλον. Τέλος, οι 
γονείς εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δυνατότητα παρακολούθησης του έργου με τη 
χρήση κωδικών.  

Ολοκληρώνοντας θεωρούμε ότι  το έργο «Η γοργόνα της Μεσογείου» αποτέλεσε την 
αφορμή και έδωσε την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς να εμπλακούν 
σε μια συνεργατική, δημιουργική διαδικασία  μάθησης με πολλά οφέλη για τους ίδιους και 
για το περιβάλλον. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με  ένα από τα βασικά ζητήματα  που  αφορούν 
το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη με συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό 
κεφάλαιο και τη φυσική προστασία ώστε να αποκτήσουν την  αίσθηση «του ανήκειν» στο 
περιβάλλον. Μέσα από την επεξεργασία μύθων, λαϊκών παραδόσεων, έργων τέχνης και τη 
διαδικασία συλλογής, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών  συνειδητοποίησαν την αξία και 
σημασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων για τους ζωντανούς οργανισμούς και τον 
πολιτισμό. Προωθήθηκε η βιωματική και συνεργατική μάθηση και οι μαθητές/τριες 
απέκτησαν γνώσεις, υιοθέτησαν στάσεις και αξίες με τρόπο φυσικό και αβίαστο. 
Καλλιέργησαν το πνεύμα του εθελοντισμού μέσα από τη συμμετοχή σε δράσεις 
περιβαλλοντικών οργανώσεων και δικτύων όπως η Greenpeace,  Let’s Do it Greece, Μεσόγειος 
SOS, Παιδική Helmepa,όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 6,  όπου και αναδείχθηκε η κοινωνική 
υπευθυνότητα και ο εποικοδομητικός συλλογισμός  για το τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά 
για να αλλάξουν τον κόσμο και την κοινωνία προς το καλύτερο. Σε όλα τα παιδιά 
απονεμήθηκε το δίπλωμα του εθελοντή γεμίζοντάς τα περήφανα για το έργο τους. Εξίσου 
σημαντική όμως ήταν και η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας καθώς οι συνεργαζόμενες 
σχολικές μονάδες απέκτησαν ιδιαίτερη δυναμική αναπτύσσοντας δεσμούς φιλίας και 
αλληλεγγύης μεταξύ τους ενώ διαχειρίστηκαν σύγχρονα προβλήματα θέτοντας έτσι τις 
βάσεις διαμόρφωσης των αυριανών ευρωπαίων ενεργών πολιτών. 

 

 
Σχήμα 6: Περιβαλλοντικές δράσεις των συνεργαζόμενων σχολείων: "Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής" 
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Τα προγράμματα erasmus+ ως εργαλεία επιμόρφωσης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών 
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Med: ‘’Νέες μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης’’ 
jimfayo806@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την επιμορφωτική διάσταση των 
προγραμμάτων erasmus+ αναφορικά με  την επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών. Αρχικά περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και της ιδιότητας του/της ευρωπαίου/ας πολίτη μέσω 
των προγραμμάτων erasmus+. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα ποσοτικής 
έρευνας σε δείγμα 130 εκπαιδευτικών του ν. Καρδίτσας σε σχέση με την επιμόρφωση και τη 
Δια βίου Μάθηση, όπου διερευνώνται οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα erasmus+ και την προστιθέμενη αξία που αυτά έχουν 
ως προς την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται στους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στις κινητικότητες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και 
στους παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά ή αποθαρρυντικά.  
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιμόρφωση, Δια βίου Μάθηση, Ευρωπαϊκά προγράμματα, 
επαγγελματική ανάπτυξη.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης και η φιλοσοφία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής όπως αυτή εκφράστηκε και διαμορφώθηκε  από τη συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι 
και την «Ευρώπη 2020» αύξησε τις ευκαιρίες για μετακίνηση, απόκτηση νέων εμπειριών, 
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της Δια βίου 
Μάθησης.  Επιπροσθέτως, η  κινητικότητα των εκπαιδευτικών συνέβαλε στην εδραίωση του 
αισθήματος του ευρωπαίου πολίτη και τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας, 
ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυμορφία, τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα και την κουλτούρα συνεργασίας (Ευρωπαϊκή επιτροπή, 2016). Για τις 
ανάγκες της παρούσας εισήγησης,  ο όρος «κινητικότητα» θα αναφέρεται στην μαθησιακή 
κινητικότητα εκπαιδευτικών με στόχο την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση σύντομης διάρκειας σε 
χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ka1. 
Το Erasmus+ ως επιμορφωτικό μοντέλο επαγγελματικής & προσωπικήςΑνάπτυξης 
Υπό το φως της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΚ 2020) θεσπίζεται το πρόγραμμα Erasmus+ (11/12/2013) και συστήνεται ως ένα  
ανανεωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Συμβούλιο, 2013). Είχε ήδη συσσωρευτεί αρκετή πείρα 
και εμπειρία από τη διαχείριση επί 26 χρόνια των προγενέστερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
τα οποία  είχαν συντονιστεί  από το 2007 έως και το 2013 και ήταν οι συνθήκες κατάλληλες 
για να γίνει το επόμενο βήμα, η γέννηση ενός προγράμματος που ουσιαστικά ήταν το 
«αμάγαλμα» των επτά προηγούμενων προγραμμάτων (E.Commission, 2017).  
 Οι τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης  δεν επελέγησαν τυχαία αφού ήταν κοινή 
αντίληψη ότι μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων 
στη σύγχρονη Ευρώπη, προκλήσεων που είχαν να κάνουν με την απασχόληση, την ανάπτυξη, 
την κοινωνική ένταξη και ισότητα αλλά και με τις εξελίξεις σε  κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο. Η ανακοίνωση του Συμβουλίου το Μάιο του 2009 αναφέρεται στην «υλοποίηση της 
Δια βίου Μάθησης και της κινητικότητας των εκπαιδευτικών» κάνοντας παράλληλα λόγο για 
νέες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Επιπλέον, η ίδια ανακοίνωση συνιστά επίσημη 
αναγνώριση της σπουδαιότητας της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο πεδίο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων αναδεικνύοντας και την αναγκαιότητα νέων διδακτικών 
προσεγγίσεων και μαθησιακών τεχνολογιών (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2009).  
 Η Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+ ka1 
αποτελεί μια επιμορφωτική διαδικασία ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που ως στόχο έχει την 
αναβάθμιση και υποστήριξη του σύγχρονου ρόλου του/της εκπαιδευτικού όπως αυτός 
διαμορφώνεται στην σύγχρονη σχολική και κοινωνική πραγματικότητα (Eurydice,2013). Ο 
Μαυρογιώργος (2005), κάνει λόγο για μια νέα μορφή επαγγελματισμού στο πλαίσιο της 
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ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος 
του/της εκπαιδευτικού.  

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συγκεκριμένη επιμορφωτική διαδικασία 
(erasmus+/δράση ka1), είναι προαιρετική και η επιλογή τους γίνεται βάσει κριτηρίων που θέτει 
η κάθε σχολική μονάδα. Αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την καλή  γνώση ξένης γλώσσας, 
την γνώση υπολογιστών και ενδεχομένως την ύπαρξη πρότερης  βασικής γνώσης πάνω στα 
αντικείμενα που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της επιμόρφωσης έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί να μπορέσουν να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία και στη συνέχεια να 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της νέας γνώσης. Ως το 2014 μεμονωμένα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού ενός σχολείου είχαν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έγκρισης 
χρηματοδότησης για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις, ενώ σήμερα οι αιτήσεις 
υποβάλλονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας που σημαίνει ότι τα σχέδια κινητικότητας 
συμπεριλαμβάνουν περισσότερους εκπαιδευτικούς, διαφορετικών ειδικοτήτων και πολλές 
φορές με συμμετοχή τους σε διαφορετικές δράσεις (EuropeanCommission, 2014). Οι 
εκπαιδευτικοί που τελικά επιλέγονται παίρνουν μέρος σε διαρθρωμένα προγράμματα 
(structuredcourses) που στόχο έχουν πέραν της πρόσληψης νέας γνώσης, την επαγγελματική 
και προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη αλλά και τον εξευρωπαϊσμό του σχολείου τους 
μεταφέροντας στους/στις συναδέλφους τους στοιχεία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
κουλτούρας (Doyle, 2011). 

Σύμφωνα με στατιστικά της ευρωπαϊκής επιτροπής, το ποσοστό των μετακινούμενων -
στο πλαίσιο της δράσης ka1-εκπαιδευτικών είναι υψηλό και ολοένα αυξανόμενο. Το θετικό 
επίσης είναι ότι υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση της κινητικότητας και  καλύτερη γλωσσική 
προετοιμασία των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την πιο ενεργή συμμετοχή  τους και την 
βελτίωση της προσβασιμότητας (EuropeanCommission,2015). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν 
την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους άλλων χωρών, να ανταλλάξουν απόψεις 
και καλές πρακτικές, να αναθεωρήσουν αντιλήψεις για την εκπαιδευτική διαδικασία και να 
διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες.  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία το 2014 το 91% των εκπαιδευτικών που μετακινήθηκαν σε μια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης προσωπικού πήραν μέρος σε δομημένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή έκαναν παρακολούθηση εργασίας (job-shadowing), ενώ μόλις το 
9% ανέλαβε διδακτικό έργο σε κάποιον φορέα της χώρας υποδοχής (EuropeanCommission, 
2014).  

Σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο Eurydice (2013), οι κύριοι λόγοι συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών σε αυτά τα προγράμματα κινητικότητας είναι η προοπτική της 
επαγγελματικής ανάπτυξης και προώθησης και την οικονομική επιχορήγηση που 
προσφέρεται,  με την διευκόλυνση των εκπαιδευτικών εντός του χώρου εργασίας τους να 
παίζει καθοριστικό ρόλο.  

Σε μελέτη που έγινε το 2014 για την επίδραση του προγράμματος Erasmus σχετικά με τις 
δεξιότητες που αποκτώνται αλλά και την διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι 
παράγοντες που οδηγούν τους/τις εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν είναι οι εξής:  
• ευκαιρία για δημιουργία συνεργασίας με έναν ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό φορέα σε 
ποσοστό 86%, 
• δυνατότητα καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων σε ποσοστό 85%, 
• ευκαιρία γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με  εκπαιδευτικούς άλλων χωρών σε ποσοστό 
84%, 
• γνώση νέων μαθησιακών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας σε ποσοστό 79%, 
• ενδεχόμενο βελτίωσης της ξένης γλώσσας εργασίας σε ποσοστό 69%, 
• δυνατότητα επίσκεψης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε ποσοστό 47% 
(TheErasmusImpactStudy, 2014). 

Παρατηρούμε ότι η προοπτική της επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης είναι 
έκδηλη αφού ουσιαστικά τόσο η δυνατότητα καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων όσο και η γνώση 
νέων μαθησιακών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας  καθώς και η προοπτική βελτίωσης 
της ξένης γλώσσας αποτελούν κύριους άξονες της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών όπως έχει καταδειχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

Λόγω του ότι το erasmus+ είναι μια σχετικά νέα κατάσταση με πολύ μικρό παρελθόν, οι 
έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την επίδραση του προγράμματος στην 
επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, διενεργήθηκαν κυρίως σε σχέση με το 
erasmus στην παλιότερη εκδοχή του. Φαίνεται βέβαια ότι οι διαπιστώσεις που έγιναν τότε 
ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και για το μεταγενέστερο πρόγραμμα erasmus+.  

ΌΌπως αναφέρεται στην έρευνα του Jansonetal., (2009) σχετικά με την κινητικότητα των 
εκπαιδευτικών και την επίδραση που αυτή είχε σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, οι 
διαπιστώσεις ήταν οι αναμενόμενες. Πάνω από τους/τις μισούς από τους/τις εκπαιδευτικούς 
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που μετακινήθηκαν κατά το έτος 1998/1999 δήλωσαν ότι ανέπτυξαν την διαπολιτισμική τους 
αντίληψη και επάρκεια και εξοικειώθηκαν με νέες μεθοδολογικές και διδακτικές 
προσεγγίσεις. Η ίδια έρευνα καλύπτει και την κινητικότητα  εκπαιδευτικών την χρονιά 1990-
1991 όπου πάνω από το 50% των συμμετεχόντων/ουσών στην επιμόρφωση σε άλλη χώρα 
υποστήριξαν ότι εντόπισαν αξιοσημείωτη γνωστική αλλαγή αφού ήρθαν σε επαφή με 
καινοτόμες πρακτικές, βελτίωσαν τη γλωσσική τους ικανότητα (σε σχέση με τη γλώσσα 
εργασίας) και ενίσχυσαν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου τους.  

H μελέτη με τον τίτλο VALERA (TheProfessionalVALueofERAsmusmobility- Η 
επαγγελματική αξία της κινητικότητας Erasmus), ήταν μια πολύ σημαντική μελέτη που εστίαζε 
στην επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων στην κινητικότητα Erasmus και 
παρουσίαζε τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης που διενεργήθηκε από τον Δεκέμβριο του 
2004 έως τον Ιούνιο του 2006 (Bracht, Engel, Janson, Over, Schomburg, &Teichler, 2006). 

Το 58% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε προγράμματα κινητικότητας απάντησαν 
ότι αυτή τους η εμπειρία βοήθησε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και ότι γενικότερα είχε 
θετικό πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, το 60% των εκπαιδευτικών υποστήριξαν ότι πλούτισαν 
τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, το 53% ότι συμμετείχε σε ακαδημαϊκές συζητήσεις που 
διεύρυναν τους γνωστικούς τους ορίζοντες, το 45% οδηγήθηκε στην βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διδασκαλίας ειδικότερα και το 40% εξοικειώθηκε με νέες 
μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη.  

Αυτό στο οποίο αξίζει κανείς να σταθεί καθώς είναι δηλωτικό των ψυχικών μεταβολών 
των συμμετεχόντων στην κινητικότητα εκπαιδευτικών είναι ότι το 75% αυτών δήλωσαν ότι 
αισθανόταν πως βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι άλλων συναδέλφων τους, που 
δεν είχαν συμμετάσχει στην κινητικότητα, σε σχέση με την διαπολιτισμική ευαισθησία και 
ετοιμότητα που είχαν αναπτύξει, την γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος μιας άλλης 
ευρωπαϊκής χώρας (χώρα υποδοχής) και την χρήση της ξένης γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε 
ως γλώσσα εργασίας.  

Μια επιπρόσθετη ανάλυση το 2009 πάνω στην ίδια μελέτη κατέδειξε την θετική επίδραση 
της κινητικότητας εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα erasmus σε θέματα ανάπτυξης κοινωνικών 
και επικοινωνιακών ικανοτήτων, καλλιέργειας δεξιοτήτων και ανάπτυξη χαρακτηριστικών 
ηγετικής συμπεριφοράς, παράγοντες που κινητοποιούν εσωτερικά τους/τις εκπαιδευτικούς 
οδηγώντας στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργή συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.  

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή το 2014 εξέδωσε τα αποτελέσματα μιας δικής της μελέτης που 
βρίσκονται σε σχεδόν πλήρη εναρμόνιση με αυτά των προγενέστερων μελετών. Μεταξύ των 
χαρακτηριστικών που συνάδουν με το προφίλ του/της  σύγχρονου/ης  ευρωπαίου/ας 
εκπαιδευτικού είναι επίσης η ευελιξία, το ανοικτό πνεύμα, η ικανότητα των ατόμων να 
προσαρμόζονται σε νέα γλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς και η αποδοχή 
της ετερότητας, όπως κι αν αυτή εκφράζεται (EuropeanCommission, 2014).  

Συνολικά, όπως παρατηρούν και οι Κούτρα και Βούκανου (2005), η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα εδράζεται στην πρωτοβουλία και την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος των ίδιων των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν, κατά συνέπεια αποτελεί 
συνειδητή επιλογή και προϋποθέτει την εσωτερική κινητοποίηση τους. Η προστιθέμενη αξία 
των προγραμμάτων αυτών εντοπίζεται σε πολλά επίπεδα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με 
την επαγγελματική αναβάθμιση των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών. Καλλιεργείται το 
έδαφος για την εδραίωση μιας διαφορετικής κουλτούρας στη σχολική μονάδα που βασίζεται 
στην συλλογικότητα, την συνεργατικότητα και την ομότιμη μάθηση, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής ανάπτυξης του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με καινοτόμες 
πρακτικές διδασκαλίας και μέσα από την σύγκριση και τον κριτικό αναστοχασμό προκύπτει η 
αναθεώρηση σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνταν και ο 
επαναπροσδιορισμός των μαθησιακών στόχων με απώτερο στόχο  τη βελτίωση του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, προωθείται η εξωστρέφεια των σχολικών 
μονάδων και το «άνοιγμά» τους στην κοινωνία μέσω των πρακτικών διάχυσης των 
αποτελεσμάτων της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τίθενται οι βάσεις για μια 
στενότερη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικών, 
μαθητικού πληθυσμού, γονέων & κηδεμόνων και τοπικών φορέων.  
 
Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας  για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 
 Το 2017 σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια 
Καραγιάννη Γ. (2017), το  τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε στο 
πλαίσιο της μεταπτυχιακής της  διατριβής ,αφορούσε στα ευρωπαϊκά προγράμματα erasmus+.  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 130 εκπαιδευτικών του ν. Καρδίτσας, η συλλογή έγινε 
με τη χρήση ερωτηματολογίων και η ανάλυση των δεδομένων καθώς και η εξαγωγή 
αποτελεσμάτων έγιναν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου «SPSS23». Η πρώτη ερώτηση 
του μέρους του ερωτηματολογίου που αφορούσε στα προγράμματα erasmus+,  αποσκοπούσε 
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στο να διερευνήσει τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τις ευκαιρίες επιμόρφωσης μέσω των 
προγραμμάτων αυτών. ΌΌπως αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, ο μέσος όρος 
των εκπαιδευτικών ξέρει λίγα για το θέμα αυτό γι’ αυτό και στην αμέσως επόμενη ερώτηση, 
αν θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση, το 96,9% των 
εκπαιδευτικών απάντησαν θετικά με μόλις το 1,5% να έχει αντίθετη άποψη και 1,5% να 
δηλώνει ότι είναι αδιάφορο αν θα υπάρξει ενημέρωση ή όχι (πίνακας 14).  
 
Πίνακας 1. Τι γνωρίζετε για τις ευκαιρίες επιμόρφωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Erasmus+; 

Τι γνωρίζετε για τις ευκαιρίες 
επιμόρφωσης μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Erasmus+; 

Ν % Μ.Ο 
 

Τ.Α 
 

Απολύτως τίποτα 18 
 

13,8 
 

 
 
2,38 
 

 
 
,874 
 

Λίγα 60 
 

46,2 
 

Αρκετά 38 
 

29,2 
 

Πολλά 13 
 

10,0 
 

Πάρα πολλά 1 
 

,8 
 

Πίνακας 2.Θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα να υπάρξει περισσότερη 
ενημέρωση; 

Θεωρείτε ότι θα ήταν 
χρήσιμο για την 
εκπαιδευτική κοινότητα 
να υπάρξει περισσότερη 
ενημέρωση; 

Ν % 

 
Ναι 

 
126 

 

 
96,9 

 
ΌΌχι 2 1,5 

 
Μου είναι αδιάφορο  2 

 
1,5 

 
 Παράγοντες παρεμπόδισης συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
 Σχετικά με τους παράγοντες που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ο κυριότερος φαίνεται να είναι η όχι καλή 
γνώση μιας ξένης γλώσσας (μ.ο 3,82),ακολουθεί  ο φόρτος εργασίας εκτός ωραρίου (μ.ο 3,72), 
οι ελλιπείς τεχνολογικές γνώσεις (μ.ο 3,64) και οι λοιπές υποχρεώσεις  ( μ.ο 3,63). Η 
μετακίνηση στο εξωτερικό δεν φαίνεται να θεωρείται αποτρεπτικός παράγοντας για τη 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών (μ.ο 2,88) και λιγότερο σημαντικό παράγοντα θεωρούν οι 
εκπαιδευτικοί την αναστάτωση στο σχολικό πρόγραμμα (μ.ο 2,44).  
 
Πίνακας 3.Παράγοντες παρεμπόδισης συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
Παράγοντες 
παρεμπόδισης 
συμμετοχής σε 
ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

Βαθμός συμφωνίας Δείκτες 

καθόλου Λίγο  αρκετά πολύ Πάρα πολύ Μ.Ο Τ.Α 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 
ΌΌχι καλή γνώση μιας 
ξένης γλώσσας 

2 
 

1,5 
 

11 
 

8,5 
 

25 
 

19,2 
 

62 
 

47,7 
 

30 
 

23,1 
 

3,82 
 

,936 
 

Μετακίνηση στο 
εξωτερικό 

23 
 

17,7 
 

25 
 

19,2 
 

37 
 

28,5 
 

34 
 

26,2 
 

11 
 

8,5 
 

2,88 
 

1,224 
 

Αναστάτωση στο 
σχολικό πρόγραμμα 

18 
 

13,8 
 

52 
 

40,0 
 

49 
 

37,7 
 

7 
 

5,4 
 

4 
 

3,1 
 

2,44 
 

,907 
 

Ελλιπείς τεχνολογικές 
γνώσεις 

5 
 

3,8 
 

11 
 

8,5 
 

41 
 

31,5 
 

42 
 

32,3 
 

31 
 

23,8 
 

3,64 
 

1,057 
 

Φόρτος  εργασίας 
εκτός ωραρίου 

5 
 

0 
 

5 
 

3,8 
 

48 
 

36,9 
 

55 
 

42,3 
 

22 
 

16,9 
 

3,72 
 

,788 
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Λοιπές υποχρεώσεις 1 
 

,8 
 

4 
 

3,1 
 

52 
 

40,0 
 

58 
 

44,6 
 

15 
 

11,5 
 

3,63 
 

,759 
 

Παράγοντες ενίσχυσης συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα  
 Αναφορικά με τους παράγοντες που ενισχύουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (μ.ο 
4,33), η επαγγελματική ενδυνάμωση (μ.ο 4,10) και η δημιουργία δικτύου συνεργασίας με 
ευρωπαίους συναδέλφους (μ.ο 4,04) αντιμετωπίζονται ως πολύ ενισχυτικοί από τους/τις 
ίδιους/ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς. Αρκετά υψηλά βρίσκεται επίσης η αποφυγή της 
επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) (μ.ο 3,96) και η ανάπτυξη διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων (μ.ο 3,88), καθιστώντας όλους τους παράγοντες που συμπεριλαμβάνονται στην 
προκαθορισμένη λίστα τιμών ιδιαίτερα σημαντικούς και ενισχυτικούς ως προς την συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Πίνακας 4. Παράγοντεςενίσχυσης συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
Παράγοντες 
ενίσχυσης συμμετοχής 
σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα 

Βαθμός συμφωνίας Δείκτες 

καθόλου Λίγο  αρκετά πολύ Πάρα πολύ Μ.Ο Τ.Α 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 
Ανάπτυξη 
διαπολιτισμικών 
δεξιοτήτων 

2 
 

1,5 
 

9 
 

6,9 
 

32 
 

24,6 
 

46 
 

35,4 
 

41 
 

31,5 
 

3,88 
 

,985 
 

Πολύ καλή γνώση 
μιας ξένης γλώσσας 

1 
 

,8 
 

1 
 

,8 
 

17 
 

13,1 
 

46 
 

35,4 
 

65 
 

50,0 
 

4,33 
 

,791 
 

Δημιουργία δικτύου 
και συνεργασία με 
ευρωπαίους 
συναδέλφους 

 
1 
 

 
,8 
 

 
3 
 

 
2,3 
 

 
20 
 

 
15,4 
 

 
72 
 

 
55,4 
 

 
34 
 

 
26,2 
 

 
4,04 
 

,762 
 

Επαγγελματική 
ενδυνάμωση 

0 0 2 
 

1,5 
 

22 
 

16,9 
 

67 
 

51,5 
 

39 
 

30,0 
 

4,10 
 

,724 
 

Αποφυγή burn out 1 
 

,8 
 

5 
 

3,8 
 

37 
 

28,5 
 

41 
 

31,5 
 

45 
 

34,6 
 

3,96 
 

,930 
 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι  περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι 
γνωρίζουν λίγα για τα ευρωπαϊκά προγράμματα erasmus+, σχεδόν όλοι όμως (96,9%) θα 
ήθελαν να έχουν περισσότερη ενημέρωση. Οι φτωχές γλωσσικές δεξιότητες και οι ελλιπείς 
τεχνολογικές γνώσεις  που είναι απαραίτητες  για να εμπλακεί ενεργά κανείς σε ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα καθώς και ο όγκος της δουλειάς εκτός εργασιακού ωραρίου που αυτό 
επιφέρει, φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 
προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης μέσω του erasmus+ και κυρίως μέσω της 
βασικής δράσης KA1 που αφορά στην κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικής 
εκπαίδευσης.  

Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η 
συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα ενισχύει την γνώση μιας ξένης γλώσσας (μ.ο 
4,33), οδηγεί στην επαγγελματική τους ενδυνάμωση (μ.ο 4,10) και διευκολύνει την δημιουργία 
δικτύου και συνεργασίας με ευρωπαίους συναδέλφους (μ.ο 4,04). Καθίσταται σαφές ότι είναι 
έκδηλη η ανάγκη των εκπαιδευτικών για διεύρυνση των επαγγελματικών τους οριζόντων 
μέσω της εξωστρέφειας, της συνεργατικής μάθησης και αλληλεπίδρασης με ομότιμους 
μετουσιώνοντας έτσι τις εμπειρίες τους μέσω του κριτικού αναστοχασμού (Κόκκoς, 2008).  
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«Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από τον Εθνικό 
Συσσωρευτή Ψηφιακού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» για τον 

σχεδιασμό μικρο-σεναρίου στις Φυσικές επιστήμες στο 
νηπιαγωγείο» 

 
Κατσαρού Βασιλική 

 
ΠΕ60 Νηπιαγωγός, 31ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων 

vakatsarou@gmail.com 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου στα σχολεία.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός μικρο-σεναρίου στο γνωστικό 
αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιώντας υλικό από το «Φωτόδεντρο». Πιο 
συγκεκριμένα πρόκειται για προσομοίωση πειράματος που αναπαριστάνει και περιγράφει τα 
διάφορα στάδια που ακολουθούνται κατά τη χρωματογραφία χάρτου.  

Η άντληση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από το «Φωτόδεντρο», μπορεί να βοηθήσει 
τους μαθητές κατά την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης της χρωματογραφίας 
χάρτου προκειμένου να κατανοήσουν την πειραματική διαδικασία και να αντιληφθούν το 
πείραμα ως αναπόσπαστο μέρος των Φυσικών Επιστημών. Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε 
βρίσκεται στα μαθησιακό αντικείμενο «Χρωματογραφία»  
(http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1503?locale=el)  και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο πριν 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργαστηριακής άσκησης, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους μαθητές να συνδυάσουν το πείραμα με τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της 
Επικοινωνίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φωτόδεντρο, χρωματογραφία, φυσικές επιστήμες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΈΈρευνες των τελευταίων δεκαετιών έχουν αναδείξει ότι η διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών είναι συνυφασμένη με την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων (Arons, 1991; 
Χαλκιά, 2000; Καλκάνης, 2003). Προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα και 
ευκολότερα έννοιες των Φυσικών Επιστημών απαιτούνται πειραματικές δραστηριότητες  
(Τσελφές, 2002; Λεύκος κ.ά., 2009) καθώς  η γνώση είναι αποτέλεσμα των πράξεων ενός 
ατόμου (Βοσνιάδου κ.α. 1994). Επομένως, η εκτέλεση των πειραματικών δραστηριοτήτων 
πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές κι όχι με επίδειξη από το διδάσκοντα 
(Ματσαγγούρας 1998). Με τον τρόπο αυτό κερδίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών, 
ενθαρρύνεται η ομαδικότητα και η συνεργασία, προβάλλονται οι ιδέες των μαθητών, ενώ ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να  επιβλέπει τη δουλειά και να υποβοηθά κάθε μαθητή (Κόκκοτας, 
1997).   

Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επηρέασε και τη διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών (Κόμης κ.α. 2000) καθώς έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που 
υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία με πολλούς τρόπους όπως με βίντεο, με προσομοιώσεις 
πειραμάτων κλπ. Η εκπαιδευτική κοινότητα όμως παρουσιάζεται  διχασμένη απέναντι στη 
χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών καθώς κάποιοι υποστηρίζουν  ότι 
η χρήση του υπολογιστή μπορεί να βελτιώσει σε ατομικό επίπεδο την επίδοση των μαθητών 
(Jimoyiannis et al., 2000; Jimoyiannis & Komis, 2001; Powell et al., 2003; Hanafit et al., 2005; Cepni 
et al., 2006, ) ενώ κάποιοι άλλοι ότι η διδασκαλία στο πραγματικό εργαστήριο είναι ο 
αποδοτικότερος τρόπος για την οικοδόμηση της γνώσης (Wainwright, 1989; Morrell, 1992; 
Marshall & Young,2006; Ολυμπίου & Ζαχαρία, 2009). Υπάρχει βέβαια και η ενδιάμεση άποψη 
σύμφωνα με την οποία  μπορεί να συνδυάζονται οι δύο τρόποι διδασκαλίας (Coye & 
Stonebraker, 1994; Tjaden & Martin, 1995; Triona & Klahr, 2003; Keller et al., 2005; Klahr et al., 
2007; Jaakkola & Nurmi, 2008). 

«Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την 
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού 
περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και 
κάθε ενδιαφερόμενο. Στο Φωτόδεντρο - Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό 
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εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε στα αποθετήρια 
«Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» αποθετήρια ή 
εκπαιδευτικές πύλες. Παρέχει δηλαδή έναν κεντρικό «κατάλογο» με το ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση. 
Το Φωτόδεντρο προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία, 
υλοποιώντας την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. ΌΌλο το υλικό 
που είναι διαθέσιμο μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
«Φωτόδεντρο» διατίθεται ελεύθερα, με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA ή με άλλη 
παρόμοια, πιο ανοιχτή άδεια χρήσης. Ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου 
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» συγκεντρώνει περιγραφές (μεταδεδομένα) ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού από διάφορα Αποθετήρια και Παρόχους και τις ενοποιεί σημασιολογικά, 
επιτρέποντας έτσι ενιαία αναζήτηση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και ομογενοποιημένη 
προβολή των στοιχείων του.  
Φιλοξενεί δηλαδή μόνο τις περιγραφές του ψηφιακού υλικού και δεν περιέχει τους φυσικούς 
πόρους (ψηφιακά αρχεία του υλικού) τα οποία παραμένουν στα αρχικά αποθετήρια ή στους 
ιστοτόπους των παρόχων» ( http://photodentro.edu.gr/aggregator/). 

 
Μ-ΣΕΝΑΡΙΟ (ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ60): «ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ» 
Τίτλος 
Χρωματογραφία 
Γνωστικά αντικείμενα  
Φυσικές Επιστήμες, Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
Τάξη ή τάξεις στις οποίες απευθύνεται 
Νηπιαγωγείο 
Διδακτικοί στόχοι ή αναμενόμενα αποτελέσματα 

Στο τέλος του μ-σεναρίου τα παιδιά αναμένεται: 
 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• να κατανοήσουν ότι το μαύρο χρώμα περιέχει όλα τα χρώματα και μπορεί να 
αναλυθεί  

• να εξοικειωθούν με τις πειραματικές μεθόδους 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου προκειμένου να 

περιγράψουν ένα πείραμα.  
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

• να εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών λειτουργιών του υπολογιστή 
• να συνεργάζονται και να χρησιμοποιούν λειτουργικά τις βασικές λειτουργίες του 

υπολογιστή 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα 
• να συνδυάζουν το πραγματικό εργαστήρι των Φυσικών Επιστημών με το Πανελλήνιο 

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων «Φωτόδεντρο» 
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• να αντιληφθούν τις πειραματικές μεθόδους ως αναπόσπαστο κομμάτι των φυσικών 
επιστημών και ως μέθοδο επαλήθευσης υποθέσεων 

• να χρησιμοποιούν το κατάλληλο λεξιλόγιο για να περιγράψουν ένα πείραμα 
• να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

ομάδες 
• να μπορούν να εκτελούν ένα πείραμα. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Δραστηριότητα 1η:  

Τα παιδιά παρακολουθούν στον Εθνικό Συσσωρευτή Μαθησιακών Αντικειμένων 
«Φωτόδεντρο» βίντεο- προσομοίωση πειράματος που αναπαριστάνει και περιγράφει τα 
διάφορα στάδια που ακολουθούνται κατά τη χρωματογραφία χάρτου 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1503?locale=el. Πρόκειται για μία μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό υγρών συνήθως διαφορετικών χρωμάτων που έχουν τη 
δυνατότητα να προσροφώνται σε διάφορα πορώδη υλικά. 

Το βίντεο ξεκινάει με επεξήγηση (γραπτή και προφορική) της μεθόδου χρωματογραφίας 
(όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 1).  
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Σχήμα 1:  Χρωματογραφία χάρτου 

Στη συνέχεια δείχνει ένα πλακίδιο με πορώδες υλικό στο οποίο τραβιέται μια γραμμή σε 
απόσταση ένα εκατοστό από την άκρη του (όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 2). 

 
Σχήμα 2:  Πλακίδιο  

Πάνω στη γραμμή πέφτει μια σταγόνα μελάνι και το πλακίδιο βυθίζεται σε διαλύτη μέσα σε 
ένα ποτήρι ζέσεως με τέτοιο τρόπο ώστε η οριζόντια γραμμή να είναι πάνω από την 
επιφάνεια του διαλύτη (όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 3).  

 
Σχήμα 3:  Σταγόνα από μελάνι 

Ο διαλύτης αρχίζει να απορροφάται από το πορώδες υλικό και τα συστατικά του μελανιού 
αρχίζουν να διαχωρίζονται. Κάτω είναι τα σκούρα χρώμα και ανεβαίνοντας τα χρώματα 
ανοίγουν (όπως εμφανίζεται στο Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4:  Διαχωρισμός χρωμάτων  

Δραστηριότητα 2η: 
Τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού εκτελούν το πείραμα σε 

πραγματικές συνθήκες χρησιμοποιώντας υλικά και μέσα ανάλογα με αυτά που 
παρακολούθησαν στο βίντεο προσομοίωση. Το πείραμα εκτελείται σε μικρές ομάδες των 2-3 
παιδιών. 
Δραστηριότητα 3η: 
Αναμιγνύουν χρωματιστές τέμπερες και παράγουν το μαύρο χρώμα. Σε μία κόλλα χαρτιού 
Α4 έχω σχεδιάσει ένα μικρό κύκλο και τον γεμίζουν με χρώμα. 
Φύλλα εργασίας (Οδηγίες προς μαθητές) 
Δραστηριότητα 1η: 
1. ΈΈχω ανοικτή, στον υπολογιστή, τη σελίδα του φωτόδεντρου στο μαθησιακό αντικείμενο 
χρωματογραφία στον εξής σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1503?locale=el 
Κάνε κλικ στο εικονίδιο: 

 

 
2. Αφού τελειώσει η ηχητική επεξήγηση κάνε κλικ στο εικονίδιο: 

 
3. Μόλις σταματήσει η κίνηση του μολυβιού κάνε κλικ στο εικονίδιο: 

 
Δραστηριότητα 2η 

1.Χάραξε μία γραμμή με το χάρακα και το μολύβι ένα εκατοστό από την άκρη του πλακιδίου 
από το πορώδες υλικό (ή χαρτί) όπως είδες στο βίντεο. 
2. Ρίξε μία σταγόνα μελάνι πάνω στη γραμμή. 
3. Σε ένα ποτήρι ζέσεως βάλε λίγο διαλύτη (ή νερό). Βούτα την άκρη του πλακιδίου μέσα το 
διαλύτη. Πρόσεχε η γραμμή που έχεις χαράξει να είναι πάνω από την επιφάνεια του διαλύτη. 
Παρατήρησε τα αποτελέσματα. 
Δραστηριότητα 3η 

Πάρτε ο καθένας σας με το πινέλο από μία σταγόνα τέμπερα (το χρώμα της αρεσκείας σας) 
και βάψτε τον κύκλο.  
Πρόσθετα στοιχεία  
Σε ατομικό φύλλο χαρτιού τα νήπια καταγράφουν τα αποτελέσματα της χρωματογραφίας, 
δηλαδή τα χρώματα που εμφανίστηκαν και τη σειρά με την οποία αυτό έγινε, προκειμένου να 
γίνει ατομική αξιολόγηση. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, ο συνδυασμός της εργαστηριακής άσκησης με τη χρήση των 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του 
διδακτικού αντικειμένου. Σε καμιά περίπτωση βέβαια η χρήση των πολυμέσων (βίντεο, 
εικονικό εργαστήριο, παρουσίαση, λογισμικά, κλπ.) δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
υποκαταστήσει το πραγματικό εργαστήριο που αποτελεί θεμέλιο στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών αλλά να δρα επικουρικά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

προγράμματος e-twinning στην προσχολική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοχεύει στη 
συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται τα 
στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που έλαβε χώρα με τη 
μέθοδο της συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε εννέα νηπιαγωγεία από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018. Αντικείμενο προς γνωστική επεξεργασία είναι οι 
Αξίες Ζωής. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος δηλώνουν την ενίσχυση 
της αλληλεπίδρασης τόσο ανάμεσα στους μαθητές, όσο και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 
Καταδεικνύουν ότι η συνεργατική επικοινωνία ενισχύει αλλά και προάγει τη μάθηση σε 
συνεργατικό περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση και συμβάλλει στην καλλιέργεια 
δεξιοτήτων αναγνώρισης και υιοθέτησης των Αξιών Ζωής. Η επιτυχής εφαρμογή της δράσης 
αναδεικνύεται από το ενδιαφέρον και την ενεργοποίηση των μαθητών, τις δεξιότητες που 
ανέπτυξαν και τα κοινά πολιτισμικά προϊόντα που δημιούργησαν. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξίες Ζωής, ΤΠΕ, συνεργατική μάθηση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε στο νηπιαγωγείο βασίζεται στους στόχους που θέτει το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (ΦΕΚ 1376, τ. Β΄, 
18-10-2001) και στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών όπως αυτά προκύπτουν μέσα 
από τη συστηματική παρατήρηση των νηπιαγωγών και τη συνεργασία με τους γονείς και 
στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό, 
βιωματικό, ευέλικτο το οποίο χωρίς να παραγνωρίζει τη σπουδαιότητα των γνώσεων δίνει 
έμφαση στις διαδικασίες και τοποθετεί το παιδί στο κέντρο των εξελίξεων. ΌΌπως έχει γίνει 
γνωστό από πολλούς ερευνητές, η κατάκτηση της γνώσης είναι μια ενεργητική διαδικασία 
κατά την οποία τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση όταν εμπλέκονται ενεργά, μέσα δηλαδή από 
τη δική τους δραστηριότητα (Piaget, 1979). Παράλληλα όμως πρόκειται και για μια 
συμμετοχική διαδικασία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση τόσο με το 
φυσικό, όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1997). Κατά συνέπεια ευνοείται και 
ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων των παιδιών μεταξύ τους, με τους ενήλικες, με 
το χώρο και με τα υλικά. Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις συμβάλλουν 
στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος. 

Η έμφαση στην αξιοποίηση των ιδεών των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης και στις 
αλληλεπιδράσεις με το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον (παιδιά και εκπαιδευτικοί από άλλα 
σχολεία), στην ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία, στην 
αξιοποίηση διαφορετικών πηγών πληροφόρησης (δημιουργική γραφή, χρήση των Τ.Π.Ε, 
συνεργασία σχολείων κ.λπ.) είναι στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται και αξιοποιούνται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και συμβάλλουν την επίτευξη των στόχων του. 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
      Στη σύγχρονη εποχή η βία και οι κοινωνικές ανισότητες ολοένα και αυξάνονται σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Η συνδρομή των βίντεο - παιχνιδιών και ταινιών επιδρά καθοριστικά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς καθίσταται περισσότερο αναγκαία η ανάπτυξη και η 
καλλιέργεια των αξιών ζωής (Tillman, 2002). Ο ρόλος του σχολείου είναι να βοηθήσει τους 
μαθητές να εξερευνήσουν τις αξίες και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά τους σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής τους (Γάκης κ.α., 2013). H Μανούσου (2005), ειδικότερα, υποστηρίζει 
ότι ¨είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας όχι μόνο να 
«γνωρίζουν» και να «κάνουν» αλλά να τους μαθαίνουμε να «είναι» και να «ζουν μαζί»¨ Οι 
μαθητές στο σχολικό περιβάλλον είναι αδήριτη ανάγκη να γνωρίσουν τις αξίες ζωής, όχι μόνο 
σε επίπεδο θεωρίας αλλά να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα προάγουν τις αξίες 
στην καθημερινή τους ζωή, στην επικοινωνία με τους άλλους και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο ζουν (Γάκης, κ.α., 2013). Πλήθος εμπειρικών μελετών έχει καταδείξει ότι τα 
σχολικά και οικογενειακά περιβάλλοντα με πλούσιο αξιακό υπόβαθρο συνεισφέρουν 
σημαντικά στη συναισθηματική και γνωστική εξέλιξη των παιδιών (Lumsden 1994˙ Cooper et 
al., 2000). Με την εισαγωγή των αξιών ζωής στο νηπιαγωγείο προωθείται η πνευματική, 
ηθική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αφενός και αφετέρου το σχολείο 
εναρμονίζεται με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του οποίου αποτελεί τμήμα του. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιμετώπισε τους μαθητές «ολιστικά» (σωματικά, πνευματικά, 
ηθικά και συναισθηματικά), ενώ ταυτόχρονα επεδίωξε την προσωπική τους ανάπτυξη και 
εξέλιξη (Arweck & Nesbitt, 2004). Το έργο βασίστηκε σε 8 αξίες: σεβασμός, απλότητα, 
υπευθυνότητα, αγάπη, συνεργασία, ειρήνη, φιλία και ελευθερία.      
 
Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Στο νηπιαγωγείο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα ακόμα 
εκπαιδευτικό εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών. Για να κατανοήσουν τα 
μικρά παιδιά τη χρησιμότητά του είναι αναγκαίο να τον δουν να χρησιμοποιείται για την 
αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε ένα πλαίσιο 
που έχει νόημα για τα ίδια (Δαφέρμου κ.α., 2005). Στη διάρκεια ανάπτυξης θεματικών 
προσεγγίσεων ή σχεδίων εργασίας δίνονται πολλές ευκαιρίες αξιοποίησης του υπολογιστή 
στις έρευνες που σχεδιάζουν. Ευκαιρίες για αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων, εκτύπωσης 
έργων τους. Εκτός από τον υπολογιστή, η τεχνολογία γενικότερα διατρέχει όλα τα 
προγράμματα ανάπτυξης και σχεδιασμού δραστηριοτήτων σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ. Η 
φωτογραφική μηχανή, το μαγνητόφωνο, οι βιντεοκάμερες, τα φωτοτυπικά μηχανήματα 
μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία, να βελτιώσουν την 
ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών και να συμβάλλουν στην απόκτηση συγκεκριμένων 
δεξιοτήτων. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

Οι ΤΠΕ διαμορφώνουν νέα δεδομένα στους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε και 
στις διδακτικές μας προσεγγίσεις. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις τόσο για τους διδασκόμενους όσο και για τους 
διδάσκοντες (Κούρτης, 2004). Με τη βοήθεια των ΤΠΕ είναι δυνατόν να διαμορφωθεί ένα 
νέο μαθησιακό περιβάλλον, εποικοδομητικού, αλληλεπιδραστικού και συνεργατικού τύπου, 
όπου οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, επικοινωνούν και συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν με 
τα τεχνολογικά μέσα και τις ποικίλες πηγές πληροφόρησης, κατανοούν και οικοδομούν μόνοι 
τους τη γνώση. 

Επιπροσθέτως, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, 
αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και έκφρασης. Η χρήση των υπηρεσιών του web 2.0 (blogs, 
wikis, ομάδες συζήτησης κ.λπ.) αποτελεί ήδη στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Τα 
διαδραστικά αυτά και δυναμικά εξελισσόμενα περιβάλλοντα προσφέρουν ισχυρές 
δυνατότητες για εκπαιδευτική διαδικτυακή συνεργασία με το πλεονέκτημα ότι οι χρήστες 
τους δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τεχνικές λεπτομέρειες ή πολύπλοκες γλώσσες 
προγραμματισμού (Godwin-Jones, 2003). Με την αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών είναι 
εφικτή η επικοινωνία των μαθητών και των εκπαιδευτικών με άλλα σχολεία και 
εκπαιδευτικούς φορείς, με ειδικούς, με ερευνητικά ινστιτούτα κ.λπ. Η επικοινωνία αυτή έχει 
καίρια σημασία καθώς προσφέρει δυνατότητες και ευκαιρίες για άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία και διεύρυνση των εκπαιδευτικών χώρων πέρα από τα στενά όρια της σχολικής 
τάξης. 

Η προώθηση των ΤΠΕ για τη μάθηση αποτελεί στόχο των σχολικών συμπράξεων και των 
προγραμμάτων e-twinning και θεωρεί τις νέες τεχνολογίες ως καταλύτη της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής καινοτομίας και αλλαγής. Αντικείμενό της δεν είναι η τεχνολογία αλλά οι 
τρόποι βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας και της επικοινωνίας μέσω των ΤΠΕ. 
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Το έργο στηρίχτηκε στις αρχές της συνεργατικής μάθησης καθώς χωρίς τη συνεργασία δε 

θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης η σχέση μεταξύ των 
μαθητών είναι ισοδύναμη, βοηθητική και αλληλο - υποστηρικτική. Η εμπλοκή τους είναι 
ενεργός, διότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν εργάζονται μαζί σε εργασίες, οι οποίες 
έχουν νόημα γι΄ αυτά. Στη συμμετοχική μάθηση λειτουργεί το σύνολο των στοιχείων της 
προσωπικότητας του μαθητή μέσα από ξεχωριστή διαδικασία. Ο διάλογος και η συζήτηση 
και η επίλυση προβλημάτων είναι στοιχεία τα οποία καλλιεργούνται και προάγονται. Ο 
μαθητής καθίσταται υπεύθυνος για τη μάθηση ενώ συμμετέχει στην επιλογή και τη σχεδίαση 
του εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα εμπλέκεται σε μια διαδικασία ανακάλυψης της 
γνώσης. Επιπλέον, οι μαθητές θέτουν στόχους, αποκτούν ωριμότητα και αντιμετωπίζουν τους 
εαυτούς τους και τους άλλους διαφορετικά (Κορδάκη, 2000). 

Η συνεργατική μάθηση προσφέρει μια ευχάριστη μαθησιακή κατάσταση για όλους τους 
μαθητές. Ο ανταγωνισμός μετατρέπεται σε φιλία, το πνεύμα συνεργασίας και η συμμετοχή 
όλων ενισχύεται. ΌΌλοι οι μαθητές είναι ταυτόχρονα το ίδιο προσεκτικοί αλλά και 
δημιουργικοί. Τα παιδιά εργάζονται και συνεργάζονται για να βελτιώσουν τόσο τις δικές 
τους δεξιότητες αλλά και εκείνες των άλλων μελών της ομάδας. Κάθε μέλος της ομάδας είναι 
το ίδιο ενεργό όσο και τα υπόλοιπα (Laguador, 2014). Τα μέλη της ομάδας πολύ συχνά 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν ιδέες, ανατροφοδοτούν το ένα το άλλο και 
αμφισβητούν τη συλλογιστική που εφαρμόζουν έως εκείνο το σημείο. Αυτό ίσως είναι και το 
«κλειδί» για να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας (Li &Lam, 2013).  

 Επιπρόσθετα, ο ρόλος του δασκάλου είναι πάντοτε καθοδηγητικός, εμψυχωτικός και 
ενθαρρυντικός σε όλη τη μαθησιακή πορεία του μαθητή. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των 
μαθητών του και συμμετέχει με επιδεξιότητα εξυπηρετώντας τη διαπροσωπική επικοινωνία 
ανάμεσα στα παιδιά. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι, στη συνεργατική μάθηση, και το 
εκπαιδευτικό υλικό ανήκει στα ενδιαφέροντα των μαθητών και η διδασκαλία ικανοποιεί 
ακριβώς τις ανάγκες των μαθητών (Κορδάκη, 2000). Χρέος του δασκάλου είναι να ετοιμάζει 
κατάλληλες δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών του με σαφείς 
μαθησιακούς στόχους και ανάλογη ενθάρρυνση προς τους μαθητές, με σκοπό να πετύχουν 
τους στόχους (Laguador, 2014). Οι μαθητές ενθαρρύνονται στην ανάπτυξη και άσκηση 
δεξιοτήτων, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, στη λήψη αποφάσεων, στην επικοινωνία και στη 
διαχείριση συγκρούσεων (Li &Lam, 2013). 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ως στόχοι του έργου καθορίστηκαν, κατόπιν συνεργασίας και συζήτησης μεταξύ των 
εκπαιδευτικών – μελών, τα εξής: 

• Η ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών με την εφαρμογή     
             της συνεργατικής μάθησης  

• Η αξιοποίηση από τους μαθητές της αρχής «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» 
• Η κοινωνική, συναισθηματική και πολιτισμική ανάπτυξη των μαθητών 
• Η προσαρμογή της διδακτικής πράξης στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με την 

προώθηση της συμμετοχής των μαθητών και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
έδωσε τη δυνατότητα να επεκταθούν οι δράσεις σε όλες τις μαθησιακές περιοχές του 
αναλυτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα: 

Γλώσσα: Τα παιδιά ασκήθηκαν στη γλωσσική έκφραση μέσα από δραστηριότητες 
διήγησης ιστοριών, συναισθημάτων, καταστάσεων, περιγραφή των ηρώων και των 
χαρακτηριστικών τους αλλά και δημιουργίας δικών τους ιστοριών και ηρώων 

Μαθηματικά: ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης μέσα από δραστηριότητες 
καταγραφής δεδομένων, καταμέτρησης και ανάλυσης αποτελεσμάτων, ψηφοφορίες και 
αξιολογήσεις, δημιουργία παιχνιδιού με μοτίβα  σε word στον υπολογιστή.  

Ανθρωπογενές περιβάλλον: Συμμετοχή σε επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια με 
αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Μέσα από παιχνίδια ρόλων 
αναγνωρίζουν και εκφράζουν τις Αξίες Ζωής, αλλά και επιλύουν προβλήματα.  

Χρήση ΤΠΕ: Χρήση διαφορετικών συνεργατικών εργαλείων, διαδικτυακές συνδέσεις. 
Δημιουργία και έκφραση: ψυχοκινητικά και ομαδικά παιχνίδια, ρυθμική συνοδεία 

αυτοσχέδιων  ποιημάτων.  
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Συνεργασία με την οικογένεια: Συμμετοχή των γονιών σε ομάδες εργασίας για τη  
δημιουργία παιχνιδιών και ποιημάτων, συμπλήρωση φύλλων εργασίας και συμμετοχή στην 
αξιολόγηση. 
 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Η επίτευξη του έργου συνέβαλε στην ανάπτυξη συνεργασίας τόσο μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, όσο και μεταξύ των παιδιών. 

Αρχικά συναποφασίστηκε η θεματολογία μέσω διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας 
(Skype, δημιουργία κλειστής ομάδας στο Facebook) τα οποία υποστηρίζουν όχι μόνο την 
κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά είναι ευέλικτα και επιτρέπουν τη συνεργασία ανάμεσα στα 
άτομα και στα μέλη μιας ομάδας. Προσφέρουν τη δυνατότητα για συλλογική εργασία και 
προωθούν μια συμμετοχική κουλτούρα στην οποία υπάρχει πραγματική δέσμευση για 
επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Με τη δημιουργία της αυτοδιαχειριζόμενης διαδικτυακής 
ομάδας και μέσα από διάλογο και συζήτηση έγινε προγραμματισμός του έργου - καθορισμός 
διδακτικών στόχων - ο οποίος οργανώθηκε σε τρεις φάσεις (Lee & McLoughlin, 2007).  
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι διδακτικοί στόχοι τέθηκαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς - μέλη του έργου 
και περιγράφονται, όπως παρακάτω. Οι μαθητές να είναι ικανοί:  
  

Ø Να καλλιεργούν δεξιότητες σχετικές με την εφαρμογή των Αξιών  στην καθημερινή 
ζωή  

Ø Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις Αξίες Ζωής 
Ø Να αναπτύξουν θετικές στάσεις για τις Αξίες Ζωής και να τις υιοθετήσουν στην 

καθημερινή τους ζωή 
Ø Να βιώνουν την εμπειρία της αξίας μέσα από αφηγήσεις δρώμενα, συζητήσεις, 

τραγούδια, παιχνίδια 
Ø Να αναγνωρίζουν τις Αξίες Ζωής και να τις κατονομάζουν 
Ø Να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με συνομηλίκους θέτοντας και υλοποιώντας 

κοινούς στόχους 
Ø Να λειτουργούν υπεύθυνα και αυτόνομα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 

υποστηρίζουν τις επιλογές τους 
Ø Να εκφράζουν δημιουργικά τις γνώσεις τους σε νέα περιεχόμενα και καταστάσεις 
Ø Να επικοινωνούν επεκτείνοντας τις γλωσσικές τους ικανότητες εξερευνώντας και 

χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα έκφρασης και αναπαράστασης των εμπειριών και 
των Αξιών τους 

Ø Να θέτουν προσωπικούς στόχους και να τους υλοποιούν με τη βοήθεια της 
οικογένειας και του εκπαιδευτικού 

Ø Να επεξεργάζονται Αξίες και να τις εντάσσουν σε μελλοντικές καταστάσεις 
Ø Να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και τη θετική αυτοεικόνα τους 
Ø Να αναπτύσσουν σχέσεις που στηρίζονται σε Αξίες Ζωής 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
    Στη φάση αυτή προσδιορίστηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιήθηκε 

Internet, Video camera, Smart board, Computer, Microphone, Printer, Projector.  Η εφαρμογή Skype 
παρείχε, δωρεάν, απομακρυσμένη σύνδεση με ήχο και εικόνα. Μερικά από τα διαδικτυακά 
εργαλεία, μέσω των οποίων παρήχθησαν τα συνεργατικά προϊόντα που παρουσιάζονται 
παρακάτω είναι τα ακόλουθα:  Padlet, Limnu, Awaapp, Αnimoto, Movie Maker, Kizoa, Issuu, 
Youblisher, google forms, Tricider, Realtimeboard, Answergarden, Flippingbook, Sumopaint, 
Postermywall, Power Point, Youtube, Pixiz, Pizap, Picasa, Photocollage, Photoeditor, Docs google, 
MeetingWords, Multimedia, κ.α. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης - facebook και εργαλεία e-twinning 
φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα στην επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Α΄ ΦΑΣΗ: ΑΦΟΡΜΗΣΗ, ΓΝΩΡΙΜΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

    Με την έναρξη της α΄ φάσης υλοποίησης του έργου σκοπός ήταν η έναρξη του έργου με 
παιγνιώδη τρόπο, η γνωριμία των μαθητών των απομακρυσμένων σχολείων και η εισαγωγή 
στο θέμα μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες. Στο έργο συμμετείχαν 9 σχολεία της 
Ευρώπης, 7 εξ αυτών από την Ελλάδα, 1 από τη Λιθουανία και 1 από την Ιταλία. 
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Συγκεκριμένα, τα νήπια εισήχθησαν στο θέμα με αφορμή το «δώρο» που τους έστειλε η 
νεράιδα Νεφέλη. ΈΈκδηλος ήταν ο ενθουσιασμός, η χαρά και το ενδιαφέρον τους για το δώρο 
και το μήνυμα της νεράιδας. Η νεράιδα αποτέλεσε τη μασκώτ της τάξης σε όλη τη διάρκεια 
της υλοποίησης του προγράμματος. Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε και η 1η 
τηλεδιάσκεψη. Πριν από την τηλεδιάσκεψη μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν δουλέψει στις 
τάξεις τους με σκοπό να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους.  

  Τα νήπια αναζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο τους, το σχολείο τους και την 
τάξη τους σε ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές. ΎΎστερα από εργασία σε ομάδες επέλεξαν τις 
απαραίτητες πληροφορίες και εικόνες, ώστε να προετοιμάσουν την παρουσίασή τους. Μετά 
από συζήτηση και συνεργασία τόσο ανάμεσα στα μέλη της κάθε ομάδας, όσο μεταξύ των 
ομάδων υπήρξαν αλλαγές, προσθήκες και βελτιώσεις στις παρουσιάσεις τους. 

 Με φωτογραφίες και δημιουργία βίντεο οι μαθητές παρουσίασαν τα σχολεία τους και 
πήραν μια γεύση από τον τόπο καταγωγής των καινούριων φίλων τους, την κουλτούρα τους, 
τα ήθη, τα έθιμα και τις συνήθειές. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος και η χαρά των νηπίων 
κορυφώθηκε όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεδιάσκεψη μέσω skype, όπου μπορούσαν 
να τους δουν, αλλά και να κάνουν διάλογο μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.     

 

    

  
Σχήμα 1:  Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την περίοδο γνωριμίας των μαθητών μέσω τηλεδιασκέψεων 

και την εξοικείωσή τους με την ιδέα του έργου. 

Β΄ ΦΑΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
    Κατά τη β΄ φάση του έργου κύριος σκοπός του έργου ήταν η συνεργατική διερεύνηση 

του θέματος με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες οι οποίες είχαν ως στόχο την 
εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές καταστάσεις μάθησης, μέσα από διαδικασίες έρευνας 
και ανακάλυψης. Οι νηπιαγωγοί παρείχαν την κατάλληλη υποστήριξη και ενθάρρυνση 
υποβοηθώντας τα νήπια στη μαθησιακή τους πορεία. Μερικά από τα συνεργατικά προϊόντα 
που δημιουργήθηκαν στο στάδιο αυτό ήταν τα ακόλουθα: 

Το λογότυπο του έργου δημιουργήθηκε συνεργατικά. Το κάθε σχολείο ανέλαβε να 
ζωγραφίσει μία Αξία Ζωής κι έπειτα όλες μαζί οι Αξίες Ζωής παρουσιάστηκαν ως 
φωτοκολλάζ με το διαδικτυακό εργαλείο pizap.com  σε μια κοινή εικόνα, η οποία αποτέλεσε 
και το λογότυπο του έργου. 

Συνεργατική παρουσίαση της εμφάνισης της Νεράιδας Νεφέλης στα σχολεία. Η 
παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει την εμφάνιση της Νεράιδας στα σχολεία. Η Νεράιδα 
καθοδηγούσε την εξέλιξη του έργου. Η παρουσίαση κατασκευάστηκε με το διαδικτυακό 
εργαλείο Genially. 
     Συνεργατικό εικονο-βιβλίο για την Αξία της Υπευθυνότητας. Κατά τη δημιουργία του 
βιβλίου αυτού τα παιδιά όλων των συνεργαζόμενων σχολείων συμμετέχουν αναρτώντας 
φωτογραφίες από την ανάληψη υπευθυνοτήτων στο σχολείο τους. Στο βιβλίο αυτό 
παρουσιάζονται στιγμές από την καθημερινή σχολική ζωή των μαθητών. Οι φωτογραφίες 
παρουσιάστηκαν και εκδόθηκαν σε μορφή e-book με εργαλείο storyjumber.com. 
    Δημιουργία συνεργατικού περιοδικού, το οποίο αποτέλεσε και το τελικό συνεργατικό 
προϊόν του έργου. Το περιοδικό περιελάμβανε όλες τις συνεργατικές δραστηριότητες που 
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υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος. Το περιοδικό δημιουργήθηκε με το on line 
web tool canva.com. 
   Την περίοδο των Χριστούγεννα δημιουργήθηκε το συνεργατικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
όπου όλα τα σχολεία δημιούργησαν το δικό τους στολίδι για την Αξία της Ειρήνης. 
Συγκεκριμένα κατασκεύασαν σύμβολα ειρήνης και τα ανέβασαν στο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο. Το διαδικτυακό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το postermywall.com. 
    Συνεργατική έκθεση ζωγραφικής. Τα σχολεία χωρίστηκαν σε διασχολικές ομάδες και 
ζωγράφισαν συνεργατικά ποικίλες Αξίες Ζωής με όποιο τρόπο οι μικροί μαθητές 
επιθυμούσαν κάθε φορά. ΈΈπειτα, τα έργα αυτά συγκεντρώθηκαν και εκτέθηκαν εικονικά με 
το διαδικτυακό εργαλείο 3dartgallery.com. 
    Δημιουργία συνεργατικού video ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά κατασκεύασαν 
τις αφίσες τους στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό. Οι Αξίες 
Ζωής κυριαρχούσαν στα μηνύματα αυτά. ΈΈπειτα με επιλογή της μουσικής επένδυσης 
παρουσίασαν τις αφίσες σε ένα κοινό συνεργατικό video. 
    ΌΌλα τα σχολεία έγραψαν στίχους για την Αξία της Ειρήνης και τους τραγούδησαν. Οι 
στίχοι όλων των σχολείων ενώθηκαν και δημιουργήθηκε το συνεργατικό τραγούδι της 
ειρήνης, το οποίο επενδύθηκε με μουσική και παρουσιάστηκε σε ένα κοινό συνεργατικό video. 
    Συνεργατικό video για την Αξία της Αγάπης. Οι μαθητές όλων των συνεργαζόμενων 
σχολείων ρωτήθηκαν σχετικά με το «τι σημαίνει γι΄ αυτούς Αγάπη». Οι απαντήσεις τους 
ηχογραφήθηκαν. Ακολούθως κάθε μαθητής ζωγράφισε τι σημαίνει αγάπη για εκείνον. Στη 
συνέχεια ηχογραφήσεις και ζωγραφιές αποτέλεσαν ένα κοινό συνεργατικό video. 
    Συνεργατική εικονογράφηση του τραγουδιού «Ν’ αγαπάς» του Π. Θαλασσινού. Κάθε 
σχολείο εικονογράφησε το τραγούδι αυτό και όλες οι ζωγραφιές παρουσιάστηκαν, αφού 
επενδύθηκαν μουσικά με το τραγούδι, σε κοινό συνεργατικό video για την Αξία της Αγάπης. 
    Παραγωγή συνεργατικής συλλογής ιστοριών πάνω στην Αξία της Φιλίας. Η συλλογή 
βασίστηκε στο βιβλίο «ένας για όλους και όλοι για έναν» της  Eva Tharlet. Αφού αναγνώστηκε 
η ιστορία από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία κάθε σχολείο ξανά έγραψε την ίδια ιστορία με 
διαφορετικούς ήρωες και με διαφορετική πλοκή. ΌΌλες μαζί οι ιστορίες αποτέλεσαν την κοινή 
συνεργατική συλλογή ιστοριών. Η συλλογή μεταφράστηκε στα και στην αγγλική γλώσσα. Το 
διαδικτυακό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το issuu. Δείγματα εμφανίζονται στο σχήμα 
2. 

   
Σχήμα 2:  Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την παραγωγή ενδεικτικών συνεργατικών προϊόντων 

(λογότυπο του έργου, αφίσες , έκθεση ζωγραφικής) 

Γ΄ ΦΑΣΗ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
   Στη γ΄ φάση του έργου ακολούθησε η αξιολόγησή του, με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια 

(google.docs), από τους μαθητές όλων των σχολείων και τους γονείς τους. Τα ποσοστά έδειξαν 
ότι οι μικροί μαθητές ενθουσιαστήκαν από την εμπλοκή τους στο έργο. Οι γονείς δήλωσαν ότι 
ήταν περήφανοι που το παιδί τους συμμετείχε σε μια τέτοια δράση πιστεύοντας ότι τα οφέλη 
που αποκόμισε ήταν πολλά. ΌΌμως θα ήθελαν ενεργότερη εμπλοκή οι ίδιοι κατά τη διάρκεια 
του έργου.  

 Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέσω των εργαλείων 
Web 2.0 tricider.com και answergarden.com, όπως εμφανίζεται στο σχήμα 3. Απάντησαν σε 
ερωτήσεις, έκαναν σχόλια και αντάλλαξαν ιδέες. Θεώρησαν ότι το συγκεκριμένο έργο τους 
πρόσφερε πολλές επαγγελματικές εμπειρίες και άνοιξε νέους ορίζοντες στην επαγγελματική 
τους πορεία. ΌΌμως δεν έλειψαν και οι δυσκολίες. Παράγοντες όπως το άγχος να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η πίεση χρόνου, αλλά και η απουσία ανάλογης 
εμπειρίας στο παρελθόν αποτέλεσαν εμπόδια τα οποία κλήθηκαν να άρουν. 
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Σχήμα 3:  Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα συμπληρωμένα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια που 

χορηγήθηκαν σε μαθητές και γονείς. Σύννεφο λέξεων με τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών στην 
ολοκλήρωση του έργου. 

  Η πρακτική εφαρμογή απέδειξε πως τα μικρά παιδιά είναι πρόθυμα να εμπλακούν σε 
καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και είναι σε θέση να πετύχουν σημαντικά μαθησιακά 
αποτελέσματα. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για το σκοπό αυτό είναι η κατάλληλη επιλογή 
από τους εκπαιδευτικούς δραστηριοτήτων. Τα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι 
ανάγκη να είναι κατάλληλα για την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών και να 
προάγουν τη συνεργατική μάθηση. Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 
πραγματοποιήθηκε μέσω δημοσιεύσεων σε προσωπικές,  εκπαιδευτικές και σχολικές 
ιστοσελίδες. ΈΈγινε επίσης  παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς και στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα με ημερίδες σχολικών συμβούλων, δημοσίευση στον έντυπο τύπο και 
στην τοπική κοινωνία. Η διάχυση των αποτελεσμάτων ολοκληρώθηκε με τις εορταστικές 
εκδηλώσεις των σχολείων τον Ιούνιο . 

         
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 

Το έργο αποτέλεσε κίνητρο για την ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών και νηπίων στη 
μαθησιακή διαδικασία με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Τα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν τον 
Η/Υ (να ανοίγουν, να κλείνουν τον υπολογιστή, να δημιουργούν αρχεία, να κάνουν 
αντιγραφή, επικόλληση, να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις, να βλέπουν video).  

Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Twinspace (forum, υλικά), 
δημιουργώντας video και παρουσιάσεις (movie maker, youtube, photopeach.com, kizoa.com, 
slideshare) και χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία web 2.0, πρόβαλλαν τις δράσεις τους στα 
υπόλοιπα σχολεία και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Δημιουργήθηκαν και δημοσιεύτηκαν flipbook: βιβλίο παιχνιδοτράγουδων, λεύκωμα 
γνωριμίας, παραμύθι (issuu.com, Youblisher.com, Genially.com), και ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης του έργου (google forms, tricider.com). Μέσω του AnswerGarden διερευνήθηκαν 
και κατατέθηκαν απόψεις. Δημιουργήθηκαν συνεργατικές πολυμεσικές εικόνες: χάρτης 
συνεργαζόμενων σχολείων, αφίσες εορτών και διαχείρισης συναισθημάτων, επικοινωνίας 
μεταξύ μαθητών μέσω της εφαρμογής: thinglink.com και Postermywall.com. Επιπλέον, 
δημιουργήθηκε συνεργατική εικονική έκθεση ζωγραφικής χρησιμοποιώντας τα συνεργατικά 
εργαλεία web 2.0 ζωγραφικής awwapp.com, limnu.com, realtimeboard.com. Οι συνεργατικοί 
πίνακες ζωγραφικής εκτέθηκαν με την εφαρμογή classtools.com (artgallery). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
        Με το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης των σχολείων βοηθήθηκε η 
διείσδυση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέσο γνώσης, έρευνας και μάθησης 
που διαπέρασε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο έργο 
επιτεύχθηκε η ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία, η ανάπτυξη συνεργατικών 
δεξιοτήτων, η διερεύνηση, ο πειραματισμός και η επίλυση προβλημάτων, η οργανωμένη 
διαχείριση των πληροφοριών καθώς και η ανάδειξη του ψηφιακού γραμματισμού. Οι 
μαθητές επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν από απόσταση  σε απλές δραστηριότητες αλλά 
και σε πιο σύνθετες. Δημιουργήθηκαν και δημοσιεύτηκαν flipbooks και ερωτηματολόγια. 
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Κάνοντας χρήση διαφόρων σύγχρονων εργαλείων web 2.0 επιτεύχθηκε η προβολή των 
διαφόρων δράσεων των παιδιών στους υπόλοιπους συμμετέχοντες καθώς και στην ευρύτερη 
κοινότητα. Τόσο η πορεία του έργου, όσο και το τελικό προϊόν του εικονική έκθεση 
ζωγραφικής, αξιολογήθηκαν με ποικίλους τρόπους (googleforms, answergarden, tricider, φύλλα 
εργασίας) από τους εκπαιδευτικούς, τους μικρούς μαθητές και τους γονείς.  

Εννέα σχολεία από διαφορετικές χώρες ήρθαν σε επικοινωνία και συμμετείχαν σε ένα 
καινοτόμο πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών ήταν εντυπωσιακή. Η 
αλληλεπίδραση  ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλλιέργησε αξίες και δεξιότητες, 
όπως σεβασμό, συνεργασία, ευγένεια, φιλία, υπευθυνότητα, συναγωνισμό και αυτοργάνωση. 
Η επιτυχής εφαρμογή του έργου πιστοποιεί ότι οι μαθητές κατέκτησαν τους στόχους τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί έθεσαν αρχικά και εμβάθυναν σε επίπεδο γνώσης. Η ενεργός 
συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων δημιούργησε μια θετική στάση απέναντι στη 
συγκεκριμένη μεθοδολογία. Το γεγονός ότι το έργο δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο 
ενδυνάμωσε την εικόνα των μαθητών στην τοπική κοινωνία και συνέδεσε το σχολείο με αυτή.  

Το έργο βραβεύτηκε με την εθνική ετικέτα ποιότητας του e-Twinning (9-9-2018) και μας 
δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε και την καινούρια σχολική χρονιά να συμμετέχουμε σε 
συνεργατικά προγράμματα με τη χρήση των ΤΠΕ.   

Η εξέλιξη της εισαγωγής και της ένταξης των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα προάγουν 
την γνώση και την επικοινωνία. Το e-twinning αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη διάσταση. Οι νέες 
τεχνολογίες παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να συγκροτήσουν τη γνώση μέσα σε 
περιβάλλοντα ιδιαίτερα ελκυστικά που εγείρουν το ενδιαφέρον και διατηρούν αμείωτη την 
προσοχή τους. Αποτελούν κίνητρο για μάθηση και εργαλείο για την υποστήριξη της 
επικοινωνίας, της συνεργατικότητας, της έκφρασης, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης 
διαφόρων δεξιοτήτων. Οι ΤΠΕ είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά την ισχύουσα 
κατάσταση στην εκπαίδευση και να συμβάλλουν καταλυτικά, τόσο στην καλλιέργεια μιας 
νέας παιδαγωγικής αντίληψης διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους 
μάθησης όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω από το 
πρίσμα αυτό, καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης σε όλο το φάσμα 
του προγράμματος σπουδών. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας με καινοτόμο τρόπο δίνει τη δυνατότητα 
στους μαθητές από διαφορετικά σχολεία για γνωριμία, συμμετοχή και συνεργασία για 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Με την εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων μπορούν να επωφεληθούν μαθητές από 
γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής και άλλων 
παρόμοιων προγραμμάτων και σχολικών εκδηλώσεων δίνοντας ταυτόχρονα ένα κίνητρο για 
ενεργοποίηση και συμμετοχή.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ»: 
Τα νήπια συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ. Το έργο συνέβαλε στην ανάπτυξη άριστης συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
στην εξοικείωση τους με καινούργια εργαλεία web 2.0.  
Τα παιδιά ανέπτυξαν συνεργατικές δεξιότητες συναποφασίζοντας σε μικρές ομάδες, 
χρησιμοποίησαν τεχνικές δημιουργικής γραφής, ανέπτυξαν γλωσσικές και εκφραστικές 
δεξιότητες. 

Ενοποιήθηκε το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον μέσα από την συμμετοχή των 
γονιών σε δραστηριότητες. 

Το έργο αξιολογήθηκε με ποικίλους τρόπους (google forms, answerganrden, tricider, φύλλα 
εργασίας) από τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά αλλά και τους γονείς. 

Δημοσιεύτηκε σε προσωπικές εκπαιδευτικές και σχολικές ιστοσελίδες, παρουσιάστηκε σε 
γονείς, στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία (μέσω εφημερίδων) και στην 
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα: ημερίδες Σχολικών συμβούλων. Απέσπασε την εθνική 
ετικέτα ποιότητας. Την πορεία του έργου και τα αποτελέσματά του μπορεί κανείς να δει στα 
ενδεικτικά links που ακολουθούν: 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125190917757061&set=a.1739421979667292.10737418
28.100007985195988&type=3&theater 
http://www.eidisis.gr/ekpaideysi/mia-ekdosi-apo-to-etwinning-kai-okto-sxoleia.html 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2123442677931885&id=100007985195988 
http://1o-nip-kilkis.blogspot.com/2018/06/e-twinning.html 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=823734724499341&id=100005884627310: 
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http://sergigianna.blogspot.com/2018/06/etwinning.html 
http://www.koinignomi.gr/news/paideia/2018/06/01/axies-opos-tis-vlepoyn-ta-paidika-matia.html 
https://www.facebook.com/MunicipalityofFolegandros/?hc_ref=ARQOVMRwDMYvwk3298hr6Z8-
olRZtOnxwjxlIdGbpgeCP_aUrQ2eS2qnf_InChaz3dE&fref=nf 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2504870222871912&set=a.1043865555639060.10737418
29.100000468771518&type=3&theater 
http://www.eidisis.gr/ekpaideysi/mia-ekdosi-apo-to-etwinning-kai-okto-sxoleia.html 
https://typos-i.gr/article/mia-ekdosh-apo-etwinning-kai-oktw-sxoleia 
https://www.facebook.com/www.dimossouliou.gov.gr/ 
https://www.rpn.gr/m_culture-events/69473/to-4o-nhpiagwgeio-artemidas,-sto-e-twinning-ergo-«h-
neraida-twn-axiwn-zwhs» 
https://www.dimotisnews.gr/to_4o_nipiagogeio_artemidas_symmeteiche_sto_etwinning_ergoy_%C2
%ABi_neraida_ton_axion_zois%C2%BB..php?tags=&page=1 
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Ψηφιακές και μη προσεγγίσεις του ‘τόπου’ σε πρόγραμμα 
etwinning [Places of (in) the Heart]  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείμενο επιχειρεί να αποτυπώσει τις φάσεις από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση 

ενός συνεργατικού έργου eTwinning ανάμεσα σε ένα ελληνικό σχολείο και σ’ ένα ιταλικό. Η 
συνεργασία εδράζεται στην έννοια του ‘τόπου’, θεωρούμενου ως χώρου πραγματικού αλλά 
και της μνήμης και του συναισθήματος, εξ ου και η λέξη καρδιά εντός του τίτλου. Η 
αναφορά στο συναίσθημα επιδιώκεται να εκφραστεί με ποικίλους τρόπους. Από 
καλλιτεχνικούς έως το γραπτό κείμενο. Τελικός στόχος είναι να δημιουργεί ένας κοινός 
εικονικός τόπος στη μνήμη των μαθητών που ταυτίζεται με τον εικονικό τόπο υλοποίησης του 
έργου. Η συνεργασία βασίστηκε στην σύγχρονη και την ασύγχρονη επικοινωνία και 
διάδραση και στη συνεισφορά με παραδοσιακούς ψηφιακούς τρόπους. Η ύπαρξη 
τουλάχιστον μιας υβριδικής δράσης μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού κόσμου, ήταν 
κυρίαρχος στόχος από την αρχή του προγράμματος. Τέλος στο κείμενο καταγράφονται 
παρατηρήσεις και τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά της διάρκεια της υλοποίησης. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: τόπος, πόλη, eTwinning 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το eTwinning αποτελεί τη Δράση εκείνη που έχει σκοπό την προσέγγιση και συνεργασία 

των σχολείων της Ευρώπης, και όχι μόνο. Το πιο δυναμικό του κομμάτι δράσης παραμένει η 
συνεργασία και συνέργια μαθητών και εκπαιδευτικών βάσει ενός σχεδίου εργασίας. ΈΈνα 
τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί και το αναφερόμενο στην εργασία αυτή, που προσεγγίζει την 
έννοια του "χώρου" και "τόπου". Ενδιαφέρει η προσέγγιση του τόπου ως βιωμένου χώρου. 
Ειδικά στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης η έννοια του πραγματικού χώρου επιδιώκεται να 
γίνει ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος. Η αφετηρία μπορεί να είναι ο εικονικός χώρος της 
σύμπραξης του eTwinning, όπου ο μαθητής στο τέλος του προγράμματος θα ορίσει τον εαυτό 
του ως κάτοικο του χώρου ή θα τον εγκαταλείψει.  

Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 
Η δύναμη της Ε.Ε. είναι η πολυμορφία της και οι δυνατότητες των σχεδόν 500 

εκατομμυρίων κατοίκων της. Η Δράση etwinning παρέχει το πλαίσιο της προώθησης της 
κατανόησης μεταξύ των πολιτών της και την ενίσχυση ενός αισθήματος ευρωπαϊκής 
ταυτότητας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης έχει και αυτό 
το σκοπό και μάλιστα επιλέχθηκε η έννοια της πόλης και του τόπου ώστε να συνδεθεί άμεσα 
με την ταυτότητά τους ως πολίτες. Στο πρόγραμμα οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να 
περιγράψουν τους χώρους που ζουν αποτυπώνοντας στοιχεία του πολιτισμού που φέρουν. 
Καλούνται να τον διαχειριστούν σαν φυσικό τοπίο αλλά και σαν τόπους βιωμένης μνήμης, ως 
μέρος του συλλογικής τους αφήγησης που αφορά στην τοπική και στην εθνική ταυτότητα. 
Τελικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα μικρό κάδρο που να περιλαμβάνει τους δύο 
διαφορετικούς τόπους και να γίνει εφικτό να σκιαγραφηθεί, έστω ένα μικτό κομμάτι, της 
πολιτισμικής ταυτότητας των ομάδων που το περιέγραψαν (Τερκενλή, 1996). Η αντίληψη της 
σχέσης με το τόπο και το χώρο, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά και 
αλληλεξαρτάται βοηθά ώστε να διαμορφωθεί ως συνειδητοί πολίτες με γνώσεις, ευαισθησίες 
και επίγνωση των σχέσεων τους με το περιβάλλον (Στεργιούλη κ.ά, 2012) και εν τέλει να 
θεωρήσουν τον ευρωπαϊκό χώρο ως κοινό τόπο. 

ΤΟ ΕΡΓΟ ‘Places of (in) the Heart’ 
Με αφορμή και όχημα της έννοια της πόλης και του τόπου, αυτό το πρόγραμμα 

παρουσιάζει τρόπους για να βρεθούν μαζί οι ΤΠΕ και η επικοινωνία προκειμένου να 
δημιουργηθεί ένα φανταστικό ταξίδι ανάμεσα σε μέρη που αγαπούν οι μαθητές. Στο τέλος 
κατάφεραν να μάθουν περισσότερα για τα αγαπημένα μέρη του τόπου τους αλλά και να 
μάθουν να μεταφέρουν το πνεύμα των τόπων, να εκπέμπουν τις σκέψεις τους, τα 
συναισθήματα και τις απόψεις τους χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά ΤΠΕ. Αντίστροφα να 
αποκωδικοποιούν τα ψηφιακά μηνύματα των άλλων. Οι ομάδες των μαθητών/τριών 
ανέδειξαν σημεία, τόπους και μνημεία στην Ιταλία και την Ελλάδα. Αναπτύχθηκε πνεύμα 
σύνδεσης ανάμεσα στα δύο σχολεία που ενισχύθηκε και διατηρήθηκε και με τη χρήση της 
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ψηφιακής αλλά και της παραδοσιακής επικοινωνίας και ανταλλαγής (e-meetings και 
παραδοσιακό ταχυδρομείο). Η αποστολή σοκολατών από τους Ιταλούς ήταν θερμή και 
διασκεδαστική στιγμή. Οι δράσεις ήταν δημιουργικές αφού φτιάχτηκαν κινούμενες εικόνες, 
βίντεο, ερωτηματολόγια, παρουσιάσεις 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΌΤΗΤΑ. 

Το έργο αποτελεί μία πρόταση στο πλαίσιο του μαθήματος των Ερευνητικών εργασιών 
του Λυκείου. Η καινοτομική διάσταση του στο χώρο του συγκεκριμένου σχολείου έγκειται 
στο γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν είχε υλοποιηθεί στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών ένα 
σύνολο δράσεων με έντονο το στοιχείο της δημιουργικότητας με αξιοποίηση ψηφιακών 
εργαλείων. Επιπλέον οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν δεν είχαν ουδέποτε 
συμμετάσχει σε πρόγραμμα eTwinning στο Δημοτικό ή το Γυμνάσιο. Καινοτομικό στοιχείο 
επίσης υπήρξε στο γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνδέεται και με θεωρητικό πλαίσιο 
της έννοιας της πόλης ενώ η διαπραγμάτευση ακολουθεί την κατεύθυνση της ψηφιακής 
διαχείρισης και δημιουργίας και ουδόλως την κατεύθυνση της ανάσυρσης πληροφοριών από 
τον Παγκόσμιο Ιστό που εμφανίζεται ως κυρίαρχη πρακτική στις ερευνητικές εργασίες. ΈΈνα 
επιμέρους καινοτομικό στοιχείο υπήρξε η προσπάθεια ένταξης και μη λεκτικής επικοινωνίας 
και τη διάρκεια της ψηφιακής συνάντησης με τη δημιουργία σε πραγματικό χρόνο, με 
συνεργατικό τρόπο του logo του έργου (έστω και αν προέκυψε ελαφρώς εξπρεσιονιστά 
αφηρημένο). ΈΈνα επιπλέον καινοτομικό στοιχείο αποτελεί η για πρώτη φορά, στο χώρο του 
σχολείου, αναπτύχθηκε η ευρωπαϊκή διάσταση σε ερευνητική εργασία του σχολείου. Αρκετές 
προσπάθειες στο παρελθόν λειτούργησαν έξω από το πρόγραμμα του σχολείου και ήσαν 
ενταγμένες στο παραπόγραμμα.  
ΕΝΣΩΜΆΆΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το αντικείμενο και οι στόχοι του έργου ήταν αποκλειστικά συνδεδεμένοι και του βιβλίου 
του Η. Ματσαγγούρα «η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο» και με τις 
οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις Ερευνητικές εργασίες του 
Λυκείου στον ιστοχώρο https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/ereynitiki.pdf Σύμφωνα 
με αυτό η εργασία ταξινομείται διδακτικά στη «βαθύτερη κατανόηση του κοινωνικού 
κόσμου» σε συνδυασμό με τη ψηφιακή «καλλιτεχνική έκφραση» και διαμεσολάβηση των 
μηνυμάτων. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που προτείνεται ως αποκλειστική υλοποίηση της 
δράσης, ακολουθήθηκε με ακρίβεια καθώς πιο ικανοί ψηφιακά μαθητές ανέλαβαν άλλους 
και παρήγαγαν μαζί. Επιπλέον καθοδήγησαν τους ιταλούς μαθητές είτε γιατί υπολείπονταν 
σε δεξιότητες είτε γιατί είχαν τον ηγετικό ρόλο στη μικτή ομάδα. Επίσης η διαθεματική και 
διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος είναι υποχρεωτική στη διδακτική που ακολουθείται 
στις ερευνητικές εργασίες. 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε τον Σεπτ του 2017 και τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτ 17. 
Το σχολείο μας συμμετείχε με 22 μαθητές/τριες της Α τάξης, οι οποίοι λειτούργησαν 
χωρισμένοι σε δύο υποομάδες. Η αρχική ιδέα για τέσσερις ομάδες φάνηκε να μην λειτουργεί 
ενώ αντίθετα οι δύο μεγάλες ομάδες ήσαν αποδοτικές. Ομοίως οι Ιταλοί μαθητές έδρασαν σε 
δύο υποομάδες. Ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό είχε το ελληνικό σχολείο και ο εκπαιδευτικός 
καθώς αυτό ζητήθηκε από τους Ιταλούς λόγω μικρής εμπειρίας στη Δράση etwinning. Η 
τελική έγκριση ερχόταν από τους Ιταλούς. Επιπλέον οι μαθητές προσέφεραν ιδέες για την 
αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Για παράδειγμα η αξιοποίηση της εφαρμογής 
http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/makepanoramas_en.htm που δημιουργεί πανόραμα 
ενός τόπου υποδείχθηκε από τους έλληνες μαθητές και συμπληρώθηκε από τους ιταλούς που 
ζήτησαν και τυπωμένες εκδοχές των πανοραμάτων. Οι επιμέρους δράσεις πάντοτε 
ακολουθούσαν μια φιλοσοφία δημιουργίας ή αναζήτησης κοινών πεποιθήσεων ως προς την 
υλοποίηση. Η διαδικασία των δύο τηλεδιασκέψεων που έγιναν, η πρώτη με Skype και η 
δεύτερη με το Adobe υπήρξαν ιδιαίτερα αποδοτικές. Με αφορμή προβλήματα που 
διαπιστώθηκαν στην πρώτη επαφή, όπως δυσκολία ανάπτυξης θεμάτων, στη δεύτερη 
τηλεδιάσκεψη ενσωματώθηκε δράση όπου οι μαθητές δημιούργησαν σε πραγματικό χρόνο με 
συνεργατικό τρόπο το Logo του έργου. 
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ. 

Η ειδικότητα του υπεύθυνου ΈΈλληνα εκπαιδευτικού που είναι Πληροφορικός, έδωσε τη 
δυνατότητα αξιοποίησης πλήθους εργαλείων με τρόπο ουσιαστικό και σε βάθος. Δεν 
αποτέλεσε στόχο η αξιοποίηση πληθώρας εργαλείων αλλά η επιλογή εκείνων που μπορούν να 
αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε μια παιδαγωγική κατεύθυνση αξιοποίησης των 
ΤΠΕ. Η πλατφόρμα του TwinSpace είναι η πλατφόρμα αναφοράς του έργου. ΆΆλλες 
πλατφόρμες ανάρτησης υλικού όπως το YouTube ενσωματώθηκαν στο twinspace. Επίσης 
αξιοποιήθηκαν διαδικτυακές εφαρμογές όπως η εφαρμογή 
http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/makepanoramas_en.htm που δημιουργεί το 
πανόραμα μιας τοποθεσίας. Επιπλέον οι δυνατότητες των Google Docs αξιοποιήθηκαν στην 
δημιουργία ερωτηματολογίων (Google Forms). Η δημιουργία κοινών εικόνων βασίστηκε στο 
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εργαλείο https://awwapp.com/. Λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ψηφιακού 
υλικού όπως Word επεξεργαστής κειμένου, Excel, Moviemaker, Voice Recorder, Photoshop και 
PowerPoint. Από τα web2.0 εργαλεία αξιοποιήθηκαν το Padlet, η δημιουργία κινούμενων 
εικόνων και βίντεο μέσω του http://gifmaker.me/ . Τα συνεφόλεξα επίσης κυριάρχησαν στις 
δημιουργίες των μαθητών. Ακόμα οι μαθητές ασκήθηκαν στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 
ψηφιακής αποτύπωσης όπως scanner και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενώ 
αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τέτοιους είδους συσκευές με υψηλότερες δυνατότητες όταν 
χρειάστηκε να τυπωθούν τα πανοράματα των πόλεων σε μεγάλες διαστάσεις χαρτιού και 
αργότερα να σκαναριστούν τα μεγάλα πανώ αφού είχαν γίνει επάνω τους παρεμβάσεις από 
τους μαθητές. 
COLLABORATION BETWEEN PARTNER SCHOOLS. 

ΌΌλες οι εργασίες του έργου εκπληρώθηκαν με τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Αξιοποιήθηκαν σύγχρονες και ασύγχρονες μέθοδοι 
επικοινωνίας και συνεργασίας email, Skype, Adobe Connect ενώ το forum δεν φάνηκε να 
γίνεται αρεστό στους μαθητές. Η συνεργασία μεταξύ των σχολείων Ελλάδας και Ιταλίας 
υπήρξε συνεχής και εποικοδομητική σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του 
έργου. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών βασίστηκε στη σχέση έμπειρου και νεοεισερχόμενου 
στο etwinning. ΌΌλο το έργο αναπτύχθηκε στο twinspace, όπου ενσωματώθηκαν όλα τα 
επιμέρους ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών υπήρξε 
ικανοποιητική, με αργοπορίες από την Ιταλική πλευρά, αλλά επιτεύχθηκε ικανοποιητική 
αλληλεπίδραση αφού αξιοποιήθηκαν και ασύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας όπως για 
παράδειγμα Padlets (Valente & Gomes, 2014). Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να 
διαμεσολαβήσουν την ενδοσχολική συνεργασία σε διεθνική σε μια τρίτη γλώσσα 
επικοινωνίας. Δημιουργήθηκαν σε κάθε χώρα δύο υποομάδες που λειτούργησαν μεταξύ τους 
όχι αποκλειστικά αλλά εναλλασσόμενα: Οι συντονιστές ήταν δύο. ΈΈνας σε κάθε χώρα. Οι 
υποομάδες από ελληνικής πλευράς σχηματίστηκαν με επιθυμία των μαθητών αλλά και με 
μικρές αλλαγές κατά τη διάρκεια του σχεδίου που βοηθούσαν στη βελτίωση της λειτουργία 
τους. Σταθερή επιδίωξη ήταν να υπάρχει κάποιου είδους διάδραση σε κάθε δράση του 
εταίρου. Η επιθυμία των ελλήνων μαθητών για πρόσωπο με πρόσωπο επαφή δεν κατέστη 
δυνατόν να υλοποιηθεί αλλά πρέπει να τονισθεί ότι αποτελούσε κυρίαρχο κίνητρο στη 
συνέχιση του έργου. Η εργασία αποτέλεσε για τους μαθητές/τριες μια πρωτόγνωρη 
διαπολιτισμική εμπειρία. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

Αρχικά έγινε εγγραφή των μαθητών και των μαθητριών στο twinspace, τους 
δημιουργήθηκαν λογαριασμοί ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας να 
βλέπουν όλες τις αναρτήσεις. Προκειμένου να γνωριστούν και να αρχίσουν επικοινωνία με 
τους μαθητές των άλλων χωρών, δημιουργήθηκε ένα Padlet (Σχήμα1) στο οποίο ανάρτησαν 
ένα κείμενο αυτοπαρουσίασης.  

 
Σχήμα 1: Το Padlet της γνωριμίας των μαθητών 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: 3 WORDS about “TOWN” 
Η συνεργατική δράση προέβλεπε ότι κάθε μαθητής/τρια θα δημιουργήσει ένα 

συνεφόλεξο με τρεις λέξεις σχετικές με την έννοια «πόλη». Κατόπιν έπρεπε να το αναρτήσει 
σε ένα Padlet (Σχήμα 2) δεδομένου URL. Το Padlet είχε οργανωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν 
στήλες που οι Ιταλοί μαθητές αναρτούσαν τα συνεφόλεξα και άλλες στα οποία έκαναν 
αναρτήσεις οι ΈΈλληνες μαθητές. Η αρχική ιδέα ήταν να μην χρησιμοποιηθούν τα έτοιμα 
σχήματα της εφαρμογής wordart.com ώστε να αυξηθεί η παιδαγωγική διάσταση (Miley & 
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Read, 2011) που χρησιμοποιήθηκε, αλλά να δημιουργηθούν από τους μαθητές σχέδια δικά 
τους, αλλά αυτή η ιδέα δεν υλοποιήθηκε λόγω της δυσκολιών του εταιρικού σχολείου. Αλλά 
και με τα έτοιμα σχήματα ήταν μια δραστηριότητα ενδιαφέρουσα για τους μαθητές. 

 
Σχήμα 2: Το συνεργατικό Padlet (τμήμα) ανάρτησης των συνεφόλεξων 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 3 ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΟΛΗ” 
Μετά τη δημιουργία συνεφόλεξων οι ομάδες των μαθητών και στα δύο σχολεία, 

κατηγοριοποίησαν τις λέξεις των συνεφόλεξων, με σκοπό να γίνουν ορατά τα θέματα που 
συσχετίζουν οι μαθητές με την έννοια της πόλης (σχήμα 3). Οι ιταλοί μαθητές διέκριναν τρεις 
κατηγορίες:  

¯Structures/Archistructures (Park, Square, House, Palace)  
¯Transportation (Taxi, Bus, Stop, Traffic, Street, Car)  
¯Characteristics/Qualities (Big, Beautiful, Smoggy, Noisy, Great,  Chaotic ) 
Ενώ οι έλληνες μαθητές κατηγοριοποίησαν τις έννοιες σε τέσσερις περιοχές που 

παρατίθενται : 
vSociety (Crowd, Friends, People, Citizens, Residents) 
vManagement sectors & ‘mechanisms’ ( District, Capital, City, Tripoli, Athens, Patras, Laws) 
vEnvironment-Entertainment-Transportation  
    (Development, Comfort, Gases, Trees, Animals, Cars, TV, Agriculture) 
vInfrastructures (Houses, Shops, Schools, Parks, Roads, Café, Subway, Block of flats) 
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρούνται λίγες ομοιότητες και περισσότερες διαφορές. Το 

θέμα συζητήθηκε κατά τη δεύτερη τηλεδιάσκεψη με αρκετές δυσκολίες. Μια ιδέα που θα 
μπορούσε να επεκτείνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα ήταν να δημιουργηθούν 
συνεφόλεξα των κατηγοριών. 

 

Σχήμα 3: Κατηγοριοποίηση των λέξεων που σχετίζονται με την έννοια ‘πόλη’ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΕΦΟΛΕΞΑ 
Η δραστηριότητα που ακολούθησε ήταν η δημιουργία ενός βίντεο (Σχήμα 4) με τα 

συνεφόλεξα που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές σε συνδυασμό με φωτογραφίες των πόλεων 
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των δύο σχολείων. Η διαδικασία επιλογής της μουσικής υπόκρουσης δεν λειτούργησε 
ικανοποιητικά, καθώς οι έλληνες μαθητές εμφάνιζαν αδυναμία επιλογής της. Τελικά 
επιλέχθηκε ένα γαλλικό τραγούδι ως λύση σε μια γλώσσα διαφορετική της συνεργασίας και 
των μελών της σύμπραξης. Το βίντεο αναρτήθηκε στο Youtube και στη διεύθυνση 
https://youtu.be/-d5AMtKj2gE. Επίσης αναρτήθηκε και στο Padlet όπου έγιναν και μερικά 
σχόλια.  

 

Σχήμα 4: Σύνθεση με την αρχική εικόνα του βίντεο με γύρω κάποια στιγμιότυπα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: WRITTEN ON THE SURROUNDING MOUNTAINS OF OUR 
CITIES 

Η δραστηριότητα που ακολούθησε επιδιώχθηκε να είναι υβριδικού τύπου δηλαδή να 
σχεδιάσει παραδοσιακές μορφές ανταλλαγής και επικοινωνίας όπως το ταχυδρομείο και 
παραδοσιακής μορφής δημιουργία όπως η γραφή και το σχέδιο με ψηφιακά εργαλεία 
δημιουργίας και διαχείρισης. Αναλυτικά, αρχικά δημιουργήθηκε ένα πανόραμα 360ο του 
Cividale με τη διαδικτυακή εφαρμογή http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/. Για τη 
δημιουργία της εικόνας αξιοποιήθηκε και το Photoshop. Κατόπιν η εικόνα τυπώθηκε σε 
μεγάλη διάσταση και πάνω της οι μαθητές με έγχρωμους μαρκαδόρους έγραψαν την 
πληροφορία που θεώρησαν σημαντική ή ενδιαφέρουσα μετά από αναζήτηση στο Web. Επίσης 
σχεδίασαν βάσει εικόνων που επίσης είχαν βρει στον Παγκόσμιο Ιστό. Με τον τρόπο αυτό 
ασκήθηκαν και στην αναζήτηση πληροφοριών αλλά κυρίως στην επιλογή και διαχείρισης της 
πληροφορίας. Το τελικό προϊόν (σχήμα 5) ταχυδρομήθηκε  στο Ιταλικό σχολείο. 

 
Σχήμα 5: Η αφίσα με το σχολιασμένο πανόραμα του Cividale 

Αντίστοιχα το ιταλικό σχολείο δημιούργησε ένα πανόραμα της Τρίπολης. Απαιτείται το 
ελληνικό σχολείο να δράσει ως καθοδηγητής καθώς αντιμετώπισαν δυσκολίες στο να τα 
καταφέρουν. Τελικά μπόρεσαν να δημιουργήσουν μια αφίσα με σχόλια και σχέδια και να την 
ταχυδρομήσουν στο ελληνικό σχολείο. Πρόσθεσαν και μια μικρή αφίσα με τις υπογραφές 
τους και πρόσθεσαν και σοκολατάκια καθώς πλησίαζε και το Πάσχα (Σχήμα 6 και 7).  
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Σχήμα 6: Η αφίσα με το σχολιασμένο πανόραμα της Τρίπολης 

 
Σχήμα 7: Παραλαβή και σχολιασμός των δύο αφισών 

Με βάση αυτές τις δύο αφίσες δημιουργήθηκε ένα κοινό βίντεο με τα πανοράματα των 
πόλεων και των σχολίων πάνω σε αυτά [https://youtu.be/sHgmND7VBC0]. 
 

 
Σχήμα 8: Οι τίτλοι του βίντεο με τα σχολιασμένα πανοράματα των πόλεων 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του LOGO  
Η δημιουργία του logo του έργου, απασχόλησε τους συντονιστές καθώς επιδιώχθηκε να 

δοκιμαστεί κάτι διαφορετικό από την έως τώρα εμπειρία τους. Με δεδομένη την παρατήρηση 
ότι στην πρώτη τηλεδιάσκεψη υπήρξαν δυσκολίες στην επαφή αφού οι μαθητές δεν 
εμβάθυναν στη συζήτηση και με δεύτερο δεδομένο ότι στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη θα 
ξεκινούσαν να μιλήσουν για την κατηγοριοποίηση των εννοιών, θέμα δύσκολο, 
αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί στην σύγχρονη επικοινωνία και η κατασκευή του Logo του 
έργου. Προς τούτο χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή https://awwapp.com. Πράγματι 
η δραστηριότητα αυτή σε σχέση με τη συζήτηση ήταν περισσότερο ζωηρή, αν και 
παρατηρήθηκε οι μαθητές να ζωγραφίζουν ο ένας πάνω στα σχέδια του άλλου. Παρόλα αυτά 
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αυτή η συνεργατική δράση σε πραγματικό χρόνο αποδείχθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και 
απέδωσε ένα τελικό προϊόν (Σχήμα 9). 

 
Σχήμα 9: Το Logo του έργου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6: TOUR AT THE PLACES OF OUR HEART 
Στη δραστηριότητα αυτή υπήρξε μια πρώτη συναισθηματική προσέγγιση, που όμως 

έπρεπε να εκφραστεί ψηφιακά, κατά την οποία κάθε χώρα παρουσίασε τόπους με τους 
οποίους συνδέονται οι μαθητές/τριες για τον οποιοδήποτε λόγο. Οι έλληνες μαθητές 
δημιούργησαν μια παρουσίαση την οποία μετέτρεψαν και σε βίντεο που αναρτήθηκε στο 
Youtube https://youtu.be/hvIvgQ6DQrs. Σε ανάδραση οι ιταλοί μαθητές τσέκαραν στο 
https://www.mapcustomizer.com/ τις πόλεις που πρότειναν οι έλληνες. 

 
Σχήμα 10: Η αρχική εικόνα του βίντεο και το τσεκάρισμα στην εφαρμογή 

Επιπρόσθετα οι έλληνες μαθητές δημιούργησαν κινούμενες εικόνες με θέμα το Cividale, 
στο πλαίσιο της πρόθεσης να ενισχυθεί η διαπολιτισμική προσέγγιση Η  Miller (2013). Τα 
έστειλαν μέσω των κοινωνικών δικτύων στους ιταλούς μαθητές . ΈΈνα από αυτά αναρτήθηκε 
και στο twinspace και στο Σχήμα11 παρατίθενται οι επιμέρους εικόνες της κινούμενης εικόνας, 
δημιουργημένης στο gifmaker.com. Οι επί μέρους εικόνες δημιουργήθηκαν στο 
https://www269.lunapic.com/editor/.  

 
Σχήμα 11: Η αρχική εικόνα του βίντεο και το τσεκάρισμα στην εφαρμογή 
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Οι ιταλοί μαθητές δημιούργησαν ένα Padlet που ενσωμάτωσαν στο twinspace, 
παραθέτοντας με πολύ ωραίο τρόπου τόπους της καρδιάς τους και οι έλληνες μαθητές αφού 
τα διάβασαν τσέκαραν τα σημεία στην Ιταλία που πρότειναν οι έλληνες μαθητές/τριες στο 
https://www.mapcustomizer.com/ (Σχήμα 12). 

 
Σχήμα 12: Το Padlet των Ιταλών μαθητών και το τσεκάρισμα σε χάρτη από τους έλληνες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Στο τέλος του έργου δημιουργήθηκε ένα μικρό ερωτηματολόγιο σε Google Forms στο 

οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές. Οι ερωτήσεις ήταν οι παρακάτω:  
Gender (Male-Female)  
Nationality (Greek, Italian) 
I think that the  project is :  poor, fair, good, very good, excellent 
Write a word about this project 
Τα αποτελέσματα, που δημιουργούνται αυτόματα από την εφαρμογή, παρατίθενται στο 
Σχήμα 13. 

 
Σχήμα 13: Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 
Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του έργου η κατεύθυνση που κυριάρχησε ήταν η 

εμβάθυνση στην ιδέα της πόλης, του τόπου και του χώρου, η μετάβαση από το εννοιολογικό 
στο πραγματικό και η σύνδεση με το τοπικό. Ακολούθως η διεθνική διασύνδεση των 
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επιμέρους τοπολογικών προσεγγίσεων μέσα από μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου οι υπεύθυνοι κατέγραψαν την επίτευξη στόχων που είχαν 
τεθεί αλλά και άλλων που δεν είχαν προβλεφθεί όπως η έρευνα των μαθητών στο χώρο της 
αγοράς για την εξυπηρέτηση τυπωμάτων και σκαναρίσματος μεγάλων επιφανειών. ΈΈγινε 
σαφές ότι υπήρξε διαπολιτισμικό πνεύμα, το οποίο σαφέστατα δημιουργεί και διλλήματα και 
εντάσεις, αλλά τελικά αναπτύχτηκε και η ικανότητα επίλυσης δύσκολων αποφάσεων. Το 
βάθος όμως της διαπολιτισμικής προσέγγισης απαιτείται να διερευνηθεί πληρέστερα. Πάντως 
οι μαθητές μας επίσης αντελήφθησαν τις δυσκολίες μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
την αποδοτική επιλογή των κατάλληλων λέξεων. Πάντως παρατηρήθηκε εμπλοκή με 
βαθύτερη μάθηση με έντονα συμμετοχικά στοιχεία από τους περισσότερους  (Greene &  
Crespi, 2012). 

ΌΌσον αφορά στις ψηφιακές δεξιότητες παρατηρήθηκαν τα εξής: Παρότι ότι θεωρείται 
ότι οι μαθητές κατέχουν ψηφιακές δεξιότητες δεν υπήρξε καμιά δραστηριότητα στην οποία 
δεν έπρεπε πρώτα να διδαχθεί η διαδικασία χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών 
εργαλείων.  

Η διδασκαλία της χρήσης και αξιοποίησης αυτών των εργαλείων αποτέλεσε και κυρίαρχο 
στόχο του έργου. Κρίνεται ότι η υλοποίηση του έργου αποτέλεσε μια νέα διδακτική πρόταση 
του μαθήματος των ερευνητικών εργασιών τουλάχιστον στο χώρο του σχολείου. Το έργο 
είναι τεκμηριωμένο και μπορεί να αναπαραχθεί ή να επεκταθεί στο πλαίσιο του μαθήματος 
των ερευνητικών εργασιών. Επίσης στόχο αποτελεί να ενταχθεί ως πρακτική η ενσωμάτωση 
του eTwinning στις Ερευνητικές εργασίες, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του 
σχολείου. 

Οι δραστηριότητες και τα προϊόντα παρουσιάστηκαν στην προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις ημερίδα παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών. Επίσης το έργο αναρτήθηκε στο 
blog του σχολείου και διαμοιράστηκε η διεύθυνση του μέσω του facebook. Επιπλέον έγγραφο 
με τις διευθύνσεις των κυριότερων παραχθέντων έργων μοιράστηκε στους γονείς των 
μαθητών, μαζί με ένα αναμνηστικό δίπλωμα όταν ήλθαν στο σχολείο να παραλάβουν τους 
τελικούς βαθμούς των παιδιών τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο του συγκεκριμένου workshop είναι η παρουσίαση προτάσεων για το 

σχεδιασμό δραστηριοτήτων που ενισχύουν την αλληλεπίδραση σε ένα eTwinning έργο με 
οργάνωση του Twinspace σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που έχουν σχεδιαστεί από την 
Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning. Στην πρόταση περιλαμβάνεται ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση καλών πρακτικών για επιτυχημένα eTwinning έργα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών, καθώς και 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. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, αλληλεπίδραση, επικοινωνία, συνεργασία, κριτήρια 
ποιότητας 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πλειοψηφία των ερευνών των τελευταίων ετών προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη 
συνεργατική μάθηση ως μια αποτελεσματική διδακτική πρακτική που επιτρέπει σημαντικά 
γνωστικά οφέλη με την εφαρμογή κατάλληλων μαθησιακών στρατηγικών και σύγχρονων 
μαθησιακών περιβαλλόντων. Σύμφωνα με τους Berge & Collins οι μαθητές θεωρούνται ικανοί 
να οικοδομήσουν τη νέα γνώση με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σε συνεργασία όμως 
με τους συμμαθητές τους (Berge & Collins, 1995). Μέσω της συνεργατικής μάθησης οι μαθητές 
εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων όπως είναι η επίλυση ενός προβλήματος ή η 
υλοποίηση μαθησιακών εργασιών (Galton & Williamson, 1992).  

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό οι μαθητές, συνεπικουρούμενοι από τον εκπαιδευτικό-
διαμεσολαβητή, βρίσκονται στο επίκεντρο αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ομάδα τους, 
οργανώνοντας και κατευθύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλοντας με τον τρόπο 
αυτό στην ενίσχυση της γνώσης και την ανάπτυξη της επικοινωνίας. Πρόκειται για την 
επικοινωνία εκείνη που βασίζεται στην αμοιβαιότητα, την διάδραση και τη συνέργεια με 
δράσεις προσανατολισμένες στην επίτευξη κοινών στόχων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση, 
εξάλλου, της συνεργατικής (ή ομαδοσυνεργατικής) μάθησης (collaborative learning)στοχεύει 
στο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής διάδρασης στην εκπαίδευση. 
Ορίζοντας με τον όρο διάδραση τη δράση “που συντελείται όταν δύο ή περισσότερα άτομα 
δρουν, επηρεάζοντας το ένα το άλλο” προσδιορίζουμε την “αμφίδρομη μορφή αυτής της 
σχέσης επιρροής μεταξύ των διαδρώντων ατόμων σε αντίθεση με τη μονόδρομη μορφή της 
συμβατικής δράσης: αιτίου-αιτιατού” (Βικιλέξικό). 

Η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία άνοιξε νέους ορίζοντες στην επίτευξη 
της διάδρασης δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας το 
διαδίκτυο προκειμένου να μοιράζονται απόψεις, υλικό και γνώση ώστε να επιτύχουν τους 
από κοινού σχεδιασμένους στόχους. Η συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου θεωρείται, 
εξάλλου, ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Eklund & Eklund, 1997), μια και μέσω των κοινωνικών διαδράσεων που 
πραγματοποιούνται επιτυγχάνεται η ατομική ανάπτυξη και οι υψηλότερου επιπέδου νοητικές 
λειτουργίες όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η αξιολόγηση, η κριτική σκέψη, η επιχειρηματολογία 
(Vygotsky, 1978). 

Για να επιτευχθεί η διαδικτυακή συνεργασία και να είναι εφικτή κατάκτηση της νέας 
γνώσης ο μαθητής θα πρέπει να αισθάνεται μέλος μιας κοινότητας όπου η συνεισφορά του θα 
γίνεται σε μία κοινή βάση γνώσεων και όπου θα καλλιεργείται ένα κοινοτικό πνεύμα μέσω 
των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (Bernard et al., 2000). Πρόκειται για την κοινότητα εκείνη 
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της οποίας τα μέλη αλληλεπιδρούν κοινωνικά προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις δικές 
τους ανάγκες ή την εκτέλεση ειδικών ρόλων (Preece, 2000) έχοντας έναν κοινό σκοπό που 
δίνει λόγο και οντότητα στην κοινότητα μέσα από συμβάσεις που καθοδηγούν την 
αλληλεπίδραση (Redfern & Naughton, 2002). 

Μία Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης αποτελεί και το eTwinning το οποίο προωθεί τη 
συνεργασία στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία. Οι 
δυνατότητες συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει το eTwinning 
δημιουργούν ελπιδοφόρες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές επιτρέποντας μέσω της 
τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας την ενεργό συμμετοχή μαθητών και 
εκπαιδευτικών σε συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες ώστε να επιτευχθούν κοινοί 
μαθησιακοί στόχοι (Paloff & Pratt, 1999). Η επίτευξη των στόχων αυτών καθίσταται δυνατή 
μέσω των νέων τεχνολογιών και του eTwinning μια και προσφέρονται ποικίλες δυνατότητες 
διάδρασης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων μέσα από την υλοποίηση αυθεντικών 
δραστηριοτήτων έκφρασης και επικοινωνίας που υποστηρίζουν τη μαθητοκεντρική, 
ενεργητική, διερευνητική, ανακαλυπτική, συνεργατική μάθηση, τη διαδικαστική γνώση 
(Ράπτης & Ράπτη, 1999).  

Το συγκεκριμένο εργαστήριο αποσκοπεί στο να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς που 
προτίθενται να υλοποιήσουν ένα eTwinning έργο ώστε να είναι αυτοί σε θέση να σχεδιάζουν 
δραστηριότητες οι οποίες θα οδηγούν τους μαθητές πέρα από την επικοινωνία, στην 
αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων για την επίτευξη κοινών στόχων.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ WORKSHOP: 
! Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τα κριτήρια ποιότητας ενός επιτυχημένου 

eTwinning έργου που προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών  

! Να συζητήσουν τρόπους επίτευξης αυτής της αλληλεπίδρασης μέσα από την 
επικοινωνία και τη συνεργασία 

! Να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με καλές πρακτικές αλληλεπίδρασης 
! Να μάθουν πώς να σχεδιάζουν ένα επιτυχημένο έργο ώστε να πληροί τις 

προϋποθέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μαθητών σε ένα eTwinning έργο 
! Να μάθουν πώς να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μαθητές και εκπαιδευτικοί σ’ 

ένα καλά οργανωμένο Twinspace 
! Να ασκηθούν στη χρήση εργαλείων που προωθούν την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών 

και μαθητών στο χώρο του Twinspace 
! Να ασκηθούν στη χρήση web 2.0 εργαλείων που προωθούν την επικοινωνία και τη 

συνεργασία 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 Σχεδιάζοντας ένα συνεργατικό eTwinning έργο που στοχεύει στην επίτευξη της 
μεγαλύτερης δυνατής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 
να έχουν υπόψη τους τα έξι κριτήρια ποιότητας (http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning-6) 
που έχουν σχεδιαστεί και συμφωνηθεί μεταξύ των χωρών που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή 
δράση eTwinning και εφαρμόζονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες των χωρών- μελών της 
δράσης.  

Ο σχεδιασμός των συνεργατικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να προβλέπει και να 
ενισχύει καταστάσεις αλληλεπίδρασης των μαθητών- συνεργατών, προκειμένου να 
οικοδομηθούν από κοινού γνώσεις με ατομική συνεισφορά και συλλογική οπτική και όχι 
απλώς να συνδυαστούν ήδη γνωστά δεδομένα. Οι eTwinners που υλοποιούν ένα έργο είτε σε 
εθνικό είτε 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. 

 
ΣΤΑΔΙΟ Α (θεωρητικό) 

Αρχικά θα γίνει μία παρουσίαση των ορισμών της έννοιας “διάδραση/αλληλεπίδραση” 
και διαχωρισμός από την απλή επικοινωνία. Θα τονιστεί η σημασία της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των μαθητών που μπορεί να επιτευχθεί στο Forum του Twinspace και αναμένεται να 
οδηγήσει στην επίλυση προβλήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα χαρακτηριστικά και 
το σχεδιασμό συνεργατικών δραστηριοτήτων που προάγουν τις καταστάσεις αλληλεπίδρασης 
μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών. Θα παρατεθούν είδη δραστηριοτήτων που προάγουν 
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τη διάδραση (π.χ. Think - Pair -Share, Jigsaw, κλπ.) καθώς και παραδείγματα διαδραστικών 
δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν και Web 2.0 
εργαλεία  που προωθούν τη διάδραση.  

 
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 “Υλική και άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά στη χώρα μας”. Πέντε σελίδες του έργου θα αντιστοιχούν στις πέντε 
διαφορετικές ομάδες που θα δημιουργηθούν. Τα θέματα των ομάδων  είναι α. «Υλική 
Κληρονομιά – ΈΈργα Τέχνης» β. «Υλική Κληρονομιά – Κτίσματα» γ. «ΆΆυλη Κληρονομιά – 
Μουσική» δ. «ΆΆυλη Κληρονομιά – Λαϊκοί Μύθοι» ε. «ΆΆυλη Κληρονομιά – Ενδυμασία». Σε 
κάθε ομάδα οι εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν προκειμένου να σχεδιάσουν δραστηριότητες 
με έμφαση την ανάπτυξη επικοινωνίας και διάδρασης. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν 
φύλλα εργασίας με οδηγίες για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων και κατάλογος με 
επιδιωκόμενους στόχους. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο workshop θα κληθούν  
να: 

! Σχεδιάσουν από μία δραστηριότητα σε κάθε ένα από τα στάδια υλοποίησης ενός 
έργου eTwinning (Γνωριμία συνεργατών, Δημιουργία Διακρατικών Ομάδων, Εργασία 
Διακρατικών Ομάδων, Αξιολόγηση, Διάχυση) που θα αποτυπώνονται σε αντίστοιχα 
υποσέλιδα στο Twinspace 

! Περιγράψουν αναλυτικά τους στόχους, τα στάδια και το τελικό αποτέλεσμα 
! Παραθέσουν τα διαδικτυακά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν 
! Ελέγξουν εάν οι δραστηριότητες που σχεδίασαν προάγουν την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών 
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου workshop αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάζουν συνεργατικές 
δραστηριότητες που ενισχύουν την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, προωθούν την 
επίλυση προβλημάτων, στοχεύουν στη δημιουργία κοινών τελικών προϊόντων τα οποία δεν 
αποτελούν απλή συλλογή 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.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Το συγκεκριμένο workshop επικεντρώνεται στο σχεδιασμό ποιοτικών eTwinning έργων 
και στον εμπλουτισμό αυτών με δραστηριότητες που προάγουν την επικοινωνία η οποία 
βασίζεται στην αμοιβαιότητα, την διάδραση και τη συνέργεια, προσανατολισμένες πάντα 
στην επίτευξη κοινών στόχων. 

Η υλοποίησή του workshop με ομάδες εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να 
δημιουργήσουν επιτυχημένα eTwinning έργα αποσκοπεί στην ενδυνάμωσή τους με 
εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ώστε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων αυτών σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μέσα από την εξάσκηση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό κατάλληλα εστιασμένων 
δραστηριοτήτων σε κάθε ένα από τα στάδια υλοποίησης ενός έργου eTwinning, επιδιώκεται η 
προετοιμασία αυτών στην εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων οι οποίες οδηγούν τη 
μαθητοκεντρική μάθηση ένα βήμα πέρα από την απλή επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση των 
υποκειμένων που συμμετέχουν σε αυτές, στην ευρωπαϊκή διάσταση και τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση καθώς και στη χρήση Νέων Τεχνολογιών σε αυθεντικές καταστάσεις. 

Ανάλογες δραστηριότητες μπορούν και είναι σκόπιμο να γίνονται σε αντίστοιχες 
επιμορφώσεις που υλοποιούν οι πρεσβευτές της δράσης eTwinning κατά τη διάρκεια 
ημερίδων ή τηλεδιασκέψεων σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 
ενδυναμωθεί η θετική διάθεση των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση έργων μέσα από τις 
συμπράξεις σχολείων.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση του eTwinning ως ευρωπαϊκού προγράμματος 

συνεργασίας και ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών και έργων (projects), μεταξύ καθηγητών και 
μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατόπιν παρουσιάζεται το 
θεωρητικό πλαίσιο που αφορά αφενός στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
αφετέρου στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επίσης, τονίζεται ο θεσμός της αξιολόγησης 
και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί  να συνεπικουρήσει στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών μέσω του eTwinningμε σκοπότην επαγγελματική ανάπτυξη. 

Η έρευνα κατέδειξε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις απαντήσεις που 
δόθηκαν, συνδέεται με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συνεργασία 
μεταξύ των συναδέλφων, με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση νέων τεχνολογιών. 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τους συμμετέχοντες να 
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα οι ελλιπείς 
γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ. Τέλος, προτείνεται η διάδοση και των υπόλοιπων 
δυνατοτήτων του eTwinning εκτός από τις δια ζώσης ημερίδες. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, ΤΠΕ, επαγγελματική ανάπτυξη. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το eTwinningείναιένα 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, 2017).  

Σύμφωνα με τον «Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης» του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(EuropeanCommission, 2012) «τονίζεται ότι η καλά οργανωμένη συνεχής επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή τακτικής ανάδρασης 
και υποστήριξης από τους εκπαιδευτές διδασκόντων. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους 
σημεία, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους σε ό,τι αφορά τις μεθόδους 
διδασκαλίας τους. Η στήριξη αυτή ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμησή τους στην κοινωνία».  

Η Evans (2002:13) θεωρεί ότι «πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί, όταν τίθεται σοβαρά το 
ερώτημα: Τι σημαίνει επαγγελματική ανάπτυξη;». Αφενός, έχει φθάσει τώρα σε ένα υψηλό 
θεωρητικό στάδιο ανάπτυξης και αφετέρου, προκειμένου να εδραιωθεί ως αξιόπιστος τομέας 
μελέτης και να προχωρήσει μπροστά, πρέπει να εφαρμοσθεί μια μεγαλύτερη εννοιολογική - 
και παράλληλα μεθοδολογική αυστηρότητα, ούτως ώστε να εξεταστεί και να τύχει ευρύτερης 
αποδοχής αυτή η γνώση (Evans, 2002:13).  

Οι ερωτήσεις που θέτει η Evans (2002:13) είναι καίριες: «Τι είναι η ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών; Τι 
περιλαμβάνει η διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο 
εκπαιδευτικό σύστημα της ανάπτυξης των εκπαιδευτικών; Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
διαδικασία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών;». Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2008:58) θα 
πρέπει «να εκλαμβάνεται η επιμόρφωση ως μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών», ενώ οΞωχέλλης (2006:120) τονίζει ότι «η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η 
μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν φροντίζει για την επαγγελματική προετοιμασία των 
εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης». 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα προς 
διερεύνηση στην εκπαίδευση. Εξετάζοντας τη διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρείται ότι η 
επιμόρφωση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, αυτού της επαγγελματικής ανάπτυξης 
(Evans, 2002). Επιπροσθέτως, όπως σημειώνουν οι Κατσαρού &Δεδούλη (2008:8) «η 
επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθίσταται ένας πολύ 
σημαντικός παράγοντας της ποιοτικής βελτίωσης της εκπαίδευσης. Βασικό μοχλό αυτής της 
ανάπτυξης αποτελεί η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού». 

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006:110), «υπάρχει σήμερα ευρεία συναίνεση στη διαπίστωση 
ότι, η απόκτηση της «επάρκειας» για το εκπαιδευτικό έργο προετοιμάζεται ως υποδομή μέσω 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

356 
 

των βασικών σπουδών και αναπτύσσεται σταδιακά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης 
και μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε όλη την πορεία και βιογραφία του 
εκπαιδευτικού. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι, πέρα από τη βασική του εκπαίδευση, για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός σε σύγχρονες απαιτήσεις, είναι 
αναγκαία η καθιέρωση μιας συνεχούς επιμορφωτικής διαδικασίας από την είσοδό τους στο 
επάγγελμα, έως την αφυπηρέτησή τους. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συνδέεται έτσι 
στενά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη».  

Παρόλο που οι στόχοι της εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης διαφέρουν, ωστόσο σύμφωνα με 
τον Ξωχέλλη (2006:110-111) τρεις προτάσεις φαίνονται να δρουν συμπληρωματικά: «α) 
τονίζεται ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας της, δηλαδή η επιμόρφωση ως συμπλήρωση της 
ελλιπούς αρχικής ή βασικής εκπαίδευσης - κατάρτισης των εκπαιδευτικών (παραδοσιακή 
άποψη που δεν είναι σπάνια και σήμερα ακόμη) β) η επιμόρφωση θεωρείται ως 
εκσυγχρονισμός των γνωστικών αποσκευών του εν ενεργεία εκπαιδευτικού και γ) η 
επιμόρφωση συσχετίζεται με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
και τον συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στην εκπαίδευση». Επιπλέον, 
υποστηρίζει ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική και προσωπική 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.  

ΈΈνας περαιτέρω παράγοντας που επηρεάζει την επιτυχία των προσπαθειών της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών είναι η ηγεσία. Οι στρατηγικές των 
διευθυντών που υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
περιλαμβάνουν την παροχή χρόνου και πόρων, τη δέσμευση του να συμμετέχει ο ίδιος σε 
εκπαιδευτικές συναντήσεις με το προσωπικό του και να δημιουργεί ένα σχέδιο ανάπτυξης. Οι 
Hargreaves&Fullan (1992) υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο της διδασκαλίας είναι το επίκεντρο και 
η προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Προτρέπουν στην ανάπτυξη 
συνεργατικής σχολικής κουλτούρας κατά την οποία οι καθηγητές υποστηρίζουν και 
μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Με αυτό τον τρόπο, το πιο πάνω πλαίσιο θα λειτουργήσει 
προς όφελος της επιτυχημένης εφαρμογής της εκπαιδευτικής αλλαγής, των καλών πρακτικών 
στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην επικέντρωση των θετικών αποτελεσμάτων στα 
επιτεύγματα των μαθητών. 
 
ETWINNINGΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το eTwinningδραστηριοποιείται σε μια ευρεία περιοχή που αφορά σε ημερίδες,webinars, 
σεμινάρια, επιμορφώσεις, εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, συνέδρια κ.ά. Πιο 
συγκεκριμένα συμμετέχεισε: 

• διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning (εκδηλώσεις επαγγελματικής 
ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που διενεργούνται στο “LearningLab” του 
eTwinning). https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-
opportunities/learning-events.htm 

• διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων 
διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και ένας για 
διαδικτυακή διαχείριση). 
https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-
courses.htm 

• online σεμινάρια του eTwinning (μονόωρες διαλέξεις 
https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-
seminars.htm) 

• δια ζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του 
eTwinning. https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-
opportunities/professional-development-works.htm 

• ομάδες eTwinning ; (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες 
αποκλειστικά για να συζητούν και να συνεργάζονται σε κάποιο συγκεκριμένο 
θέμα οι eTwinnershttps://groups.etwinning.net/unauthorized 

ενώ συμμετέχει σε πλήθος ευρωπαϊκών φορέων που στηρίζουν τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση. 

Αξιόλογη προσπάθεια για εξ’ αποστάσεως σεμινάρια υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017 – 
2018 από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και άλλους φορείς 
(http://seminars.etwinning.gr/), όπου με γενικό τίτλο: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών eTwinning, 
εθελοντές επιμορφωτές eTwinning πραγματοποίησαν επιμορφώσεις στα πιο κάτω αντικείμενα: 

• Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης -Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 
- Εργαλεία επικοινωνίας 

• Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων - Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού 
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• Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία 
• Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών 

αντικειμένων 
• Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης 

για το ψηφιακό περιεχόμενο 
Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των πιο πάνω εξ’ αποστάσεως επιμορφώσεων ήταν 

δωρεάν και στηρίχθηκε εξ’ ολοκλήρου στην εθελοντική προσφορά των εκπαιδευτών, 
πρεσβευτών της δράσης και eTwinners. 

Επιπρόσθετα, για το σχολικό έτος 2018 – 2019 η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης 
eTwinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την Ελληνική ΈΈνωση 
για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Δια Βίου και Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστήμιο Κρήτης,το 
Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, 
ΑΕΤΜΑ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκηςδιοργανώνει εκτός από τις πιο πάνω 
αναφερθείσες επιμορφώσεις, τρία νέα πιλοτικά εξαμηνιαία εξ αποστάσεως e-σεμινάρια: 

• Εκπαιδευτική Ρομποτική στο σχολείο και  
• Αξιοποίηση των κινητών συσκευών (Tablets και κινητά τηλέφωνα) στην 

διδασκαλία μαθημάτων 
που θα μπορούν ναπαρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καθώς και το 
σεμινάριο: Τεχνική υποστήριξη Εργαστηρίων Πληροφορικής (μέσω VirtualMachines) που θα 
μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής. Η ύλη των 
σεμιναρίωνβρίσκεται στοσύνδεσμο: http://seminars.etwinning.gr/register/syllabus.pdf. Σκοπός της 
δράσης είναι η ενεργοποίηση της μεγάλης κοινότητας των ελλήνων εκπαιδευτικών του 
etwinning (21.000 εκπαιδευτικοί) με στόχο την αξιοποίηση των Web 2.0 εργαλείων, της 
εκπαιδευτικής Ρομποτικής και της καινοτομίας στην υλοποίηση έργων etwinning αλλά και στη 
διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από μια Κοινότητα Της Πρακτικής. 

Σεμινάρια για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται και 
από άλλους φορείς, για παράδειγμα το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας – ΠΕΚ 
Πάτρας, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – ΕΚΔΔΑ, τα οποία 
προωθούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη. Σε αυτά τα σεμινάρια οι εκπαιδευτικοί – 
επιμορφωτές δηλλώνουν ποια διδακτικά αντικείμενα θέλουν να διδάξουν ή επίσης, 
επιθυμούν οι ίδιοι να διδαχθούν (ΠΕΚ Πάτρας, eTwinning, ΕΚΔΔΑ). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
εναπόκειται στους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε βαθμίδας, καταρχήν να ενημερωθούν για 
την ύπαρξη αυτών των επιμορφώσεων και έπειτα να κάνουν την ηλεκτρονική εγγραφή και 
συνακόλουθα αίτησή τους. Εδώ η ευθύνη του Υπουργείου είναι αρκετά σημαντική αφού 
εκτός από την απλή έγκριση των προγραμμάτων θα πρέπει να συνεπικουρήσει στη διάδοσή 
τους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 

ΈΈνας σημαντικός παράγοντας για την παρακολούθηση σεμιναρίων με σκοπό την 
επαγγελματική ανάπτυξη εκ μέρους των εκπαιδευτικών είναι ο θεσμός της 
αξιολόγησης(Γιωτόπουλος, 2018). Σύμφωνα με έρευνα της Χαϊδεμενάκου (2006:132) υπάρχει 
μια τάση από μερίδα εκπαιδευτικών να θεωρούν την «αξιολόγηση ως ευκαιρία για 
επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι φάνηκε να δίνουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της επιμόρφωσής τους . Φαίνεται να δέχονται ότι η διακοπή της 
επαφής τους µε τον πανεπιστημιακό χώρο μετά την αποφοίτησή τους για μεγάλο χρονικό 
διάστημα έχει αρνητικές συνέπειες στον επιστημονικό αυτοπροσδιορισμό τους, µε 
αποτέλεσμα να αισθάνονται κάποιες φορές ανασφαλείς και χωρίς ισχυρό επιστημονικό 
οπλισμό. Στοιχεία που τους ωθούν να θεωρήσουν την αξιολόγηση ως µία ευκαιρία 
διερεύνησης των επιμορφωτικών τους αναγκών και περαιτέρω επαγγελματικής τους 
ανάπτυξης». 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Η παρούσα έρευνα αφορά εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) που έχουν διδάξει ή διδάσκουν σε 
σχολεία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δηλαδή στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας 
και Ηλείας. Σκοπός είναι να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ του eTwinning και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε αυτά τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  

Το ερωτηματολόγιο έχει στηριχτεί στη διπλωματική εργασία της Μαστορή (Μαστορή, 
2017) με τίτλο: «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης». Ο σκοπός ήταν να παρουσιάσει την εικόνα που προκύπτει σε θεωρητικό-
ερευνητικό επίπεδο, όσον αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από 
τη δράση eTwinning. Η έρευνά της αφορούσε σε εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Αγωγής 
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και Δημοτικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της χώρας, το δείγμα της οποίας 
αποτελείτο από 113 εκπαιδευτικούς. 

Σε αυτή την εργασία ο σκοπός είναι να βρεθεί – εάν υπάρχει συσχέτιση – μεταξύ του 
eTwinningκαι της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης να γίνει μια 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με την έρευνα της Μαστορή (2017) και να διαπιστωθούν 
ομοιότητες ή/και διαφορές μεταξύ τους. Το ερευνητικό δείγμα αφορά σε εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι όμως ζουν και διδάσκουν στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 
• Ποια είναι η σχέση μεταξύ του eTwinning και της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών; 
• Ποιες είναι οι ομοιότητες – διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την έρευνα της 

Μαστορή (2017); 
• Πως συνέβαλε το eTwinning στην εκπαιδευτική διαδικασία; 
• Πως συνέβαλε το eTwinning στην επαγγελματική ανάπτυξη; 
• Ποια είναι η σχέση μεταξύ επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης; 
• Σε ποιο βαθμό έχει υπάρξει συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης της δράσης eTwinning; 
Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε με την αποστολή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

μέσω email και με την ανάρτηση ανακοίνωσης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook και 
συγκεκριμένα στην επίσημη σελίδα του eTwinning «HelleniceTwinning» καθώς και στη σελίδα 
«ETWINNING GREECE». 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 09/09/2018 έως και τις 16/09/2018. Σε αυτήν 
συμμετείχαν 31 εκπαιδευτικοί. Εξ’ αυτών, οι 25 ήταν γυναίκες και οι 6 ήταν άνδρες. Το 29% 
των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία 36 έως 40 έτη. Οι 
εκπαιδευτικοί στο Γενικό Λύκειο ανέρχονταν στο 35%, ακολουθούμενοι από εκπαιδευτικούς 
στο Δημοτικό (26%), στο Γυμνάσιο (23%), στο Νηπιαγωγείο (13%) και τέλος στο 
Επαγγελματικό Λύκειο (3%). 

Από το νομό Αχαΐας το ποσοστό συμμετοχής ήταν 45%, από το νομό Ηλείας 42%, ενώ 
από το νομό Αιτωλοακαρνανίας 13%. Πτυχίο ΑΕΙ κατείχε το 55%, ενώ το 45% κατείχε 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι αναπληρωτές αποτελούσαν το 3%, έναντι 97% των μόνιμων 
εκπαιδευτικών. Αγγλικά σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) και άνω, κατείχε το 77%, γαλλικά το 
59%, γερμανικά το 22%, ιταλικά το 24% και τέλος, ισπανικά το 25%. Οι συμμετέχοντες ήταν 
πιστοποιημένοι στις ΤΠΕ, Α’ Επιπέδου (42%), Β’ Επιπέδου (45%), ενώ χωρίς πιστοποίηση 
ήταν το 13%.  

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι το eTwinningέχει άμεση σχέση με την επαγγελματική 
ανάπτυξη σε ποσοστό 39% (πολύ) και 21% (πάρα πολύ), ενώ δεν χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα eTwinning για εύρεση εταίρων σε Erasmus προγράμματα (36% - καθόλου, 11% - 
λίγο). 

Νιώθουν την αίσθηση του «Ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα (38% - πολύ, 31% 
πάρα πολύ), ενώ θεωρούν ότι υποστηρίζεται ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 
νέας τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης (38% - πολύ, 21% πάρα πολύ). Μπορεί να 
επιτευχθεί σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών 
δραστηριοτήτων (38% - πολύ, 28% πάρα πολύ), ενώ φαίνεται να διευκολύνεται η εργασία των 
εκπαιδευτικών (45% - πολύ και πάρα πολύ, 35%  - καθόλου και λίγο). 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, φαίνονται οι αλλαγές σε επίπεδο δραστηριότητας των 
εκπαιδευτικών στην επαγγελματική ανάπτυξη, λόγω της ενασχόλησής τους με το eTwinning. 

Μετά τη συμμετοχή στο eTwinning, 
παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις αλλαγές 
στο επίπεδο δραστηριότητάς σας, από την 
άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης. (Ποσοστό %) 

Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα 
πολύ 

Περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές 
δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο 
σχολείο ή σε άλλα σχολεία 

8 15 50 27 

Διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με 
εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις 
πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 

4 19 35 42 

Περισσότερη εμπιστοσύνη στις νέες 
τεχνολογίες 8 22 41 30 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

359 
 

Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την 
επαγγελματική ανάπτυξη (πληροφορίες, 
αναζήτηση, αναζήτηση εταίρων, κ.λπ.) 

7 22 30 41 

Πίνακας 1:Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και eTwinning 

Επιπρόσθετα, ερευνήθηκαν παράμετροι που σχετίζονταν με την επαγγελματική 
ανάπτυξη και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και αφορούν στη συμμετοχή 
τους στα σεμινάρια. Κατά συνέπεια, η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται  

• με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης (80% - πάρα πολύ και πολύ) 
• με τη συνεργασία με τους συναδέλφους  (83% - πάρα πολύ και πολύ) 
• με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση νέων τεχνολογιών (73% - πάρα πολύ 

και πολύ) 
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν τους 

συμμετέχοντες να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης όπως για 
παράδειγμα η έλλειψη ελεύθερου χρόνου,(42% - αρκετά), ενώ δεν φαίνεται να υπάρχουν 
εμπόδια, όσον αφορά τη μη επαρκή πληροφόρηση, (58% - καθόλου και λίγο), τη μη 
ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, (48% - καθόλου, 29% - λίγο) καθώς και τις ελλιπείς 
γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, (61% - καθόλου, 16% - λίγο). Επιπρόσθετα, ο 
περιορισμένος αριθμός θέσεων,δεν φαίνεται να τους εμποδίζει, όσον αφορά σε μια 
ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε οποιουδήποτε είδους επιμόρφωση (35% - καθόλου, 32% - 
λίγο). 

Ενδιαφέρον υπάρχει και στα ευρήματα που αφορούν στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
και σε άλλες θεματικές κατηγορίες εκτός από τις δια ζώσης ημερίδες και τα οποία είναι τα 
εξής: 

• ΈΈχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning 
(εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που 
διενεργούνται στο “LearningLab” του eTwinning). 
https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-
opportunities/learning-events.htm (Ναι – 39%, ΌΌχι – 61%) 

• ΈΈχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξιδικευμένοι 
κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές 
και ένας για διαδικτυακή διαχείριση). 
https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-
courses.htm (Ναι – 23%, ΌΌχι – 77%) 

• ΈΈχετε συμμετάσχει σε online σεμινάρια του eTwinning (μονόωρες διαλέξεις- 
https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-opportunities/online-
seminars.htm (Ναι – 52%, ΌΌχι – 48%) 

• ΈΈχετε πάρει μέρος σε δια ζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops ) 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning. 
https://www.etwinning.net/el/pub/professionaldevelopment/learning-
opportunities/professional-development-works.htm (Ναι – 26%, ΌΌχι – 74%) 

• ΈΈχετε συμμετάσχει σε ομάδες eTwinning; (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές 
πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και συνεργάζονται σε κάποιο 
συγκεκριμένο θέμα οι eTwinnershttps://groups.etwinning.net/unauthorized(Ναι – 27%, 
ΌΌχι – 73%) 

Στην ερώτηση, εάν τα πιστοποιητικά συμμετοχής που θα λάβουν ως αποτέλεσμα της 
συμμετοχής τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι χρήσιμα για την 
επαγγελματική τους εξέλιξη, το 67% απάντησε καταφατικά, έναντι του 23% που απάντησε 
αρνητικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που αφορούν στις επιμορφώσεις και 
τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες, όπως φαίνονται στον πιο κάτω 
πίνακα 2. 

 
Ποιες επιμορφώσεις / σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει κατά το 
παρελθόν ή παρακολουθήσατε έως τον Αύγουστο του 2018; (σε 

ποσοστό %) 
Ναι ΌΌχι 

Δεύτερο πτυχίο (δεν αποτελεί προσόν διορισμού) 88 12 
Επιμόρφωση από ευρωπαϊκούς φορείς, eTwinning, Scientix κ.λπ. 83 17 
Προγράμματα Αγωγής Υγείας 83 17 
Πολιτιστικά Προγράμματα εντός του σχολείου 83 17 
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Επιμόρφωση Α' επιπέδου Τ.Π.Ε. 79 21 
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής 79 21 
Π.Ε.Κ. (Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα) 77 23 
Κ.Π.Ε. (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 73 27 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα - eTwinning 70 30 
Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για 
την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 
Διδακτική Πράξη Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

59 41 

Επιμόρφωση από Πανεπιστήμια 57 43 
Επιμόρφωση από μη κυβερνητικές οργανώσεις 57 43 
Κ.Δ.Β.Μ. (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) 50 50 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 46 54 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Erasmus + 46 54 
Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) 42 58 
ΠΙΝΕΠ - ΕΚΔΔΑ (Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης) 18 82 
ΑΣΠΑΙΤΕ - ΕΠΠΑΙΚ. Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης 13 87 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών 4 96 
ΑΣΠΑΙΤΕ - ΠΕΣΥΠ. Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική 
και τον Προσανατολισμό 3 97 

Πίνακας 2: Παρακολούθηση επιμορφώσεων / σεμιναρίων 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι το eTwinning έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική 
ανάπτυξη, αλλάδεν το χρησιμοποιούν για εύρεση εταίρων σε Erasmus προγράμματα.Σύμφωνα 
με τη Μαστορή(2017: 184) «ένα  μεγάλο  ποσοστό  που  αποτελεί  την  πλειοψηφία  δεν  έχει  
ασχοληθεί καθόλου με άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις εκτός από το eTwinning» κάτι που δεν 
επαληθεύεται στην παρούσα έρευνα, καθώς το 46% έχει ασχοληθεί με το Erasmus +. 

Νιώθουν την αίσθηση του «Ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα, ενώ θεωρούν ότι 
υποστηρίζεται ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας τεχνολογικά 
υποβοηθούμενης εκπαίδευσης. Σημαντική θεωρούν επίσης τη σύνδεση του eTwinningμε τη 
διδακτέα ύλη όπως επίσης και με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών 
δραστηριοτήτων, ενώ φαίνεται να διευκολύνεται με αυτόν τον τρόπο, η εργασία των 
εκπαιδευτικών. 

Από την πιο πάνω έρευνα προκύπτει ότι μέσα από το eTwinningδίνεται περισσότερη 
έμφαση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή 
σε άλλα σχολεία, ενώ ενισχύονται οι διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με 
εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές και 
παράλληλα, γίνεται καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη 
(πληροφορίες, αναζήτηση, αναζήτηση εταίρων, κ.λπ.). Υπάρχει επαγγελματική βελτίωση σε 
πρακτικό επίπεδο, ωστόσο η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με προγράμματα 
επιμόρφωσης δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Η συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 
προγράμματα δεν εξαρτάται από οικονομικούς λόγους, ούτε όμως σχετίζεται με την μεταξύ 
τους επικοινωνία ή με τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, συνδέεταιμε την 
ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων, 
με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Από την άλλη πλευρά, αν και σε μικρότερο ποσοστό, υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι 
εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης 
όπως για παράδειγμαοι ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, η μη ικανοποιητική 
γνώση ξένης γλώσσας, η μη επαρκής πληροφόρηση και τέλος, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου. 

Σε πολύ υψηλά ποσοστά, (σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης) έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια και επιμορφώσεις από ευρωπαϊκούς φορείς, π.χ. eTwinning, Scientix καθώς επίσης 
και προγράμματα αγωγής υγείας, πολιτιστικά προγράμματα, επιμόρφωση Α’ Επιπέδου, 
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προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής και προγράμματα από τα Π.Ε.Κ. κάτι που ισχύει και 
στην έρευνα της Μαστορή (2017:182). 

Τέλος, σε μεγάλο ποσοστό, οι ερωτώμενοι δεν έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακά 
μαθήματα του eTwinning, σε δια ζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης και σε ομάδες eTwinning. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πιο πάνω έρευνας, φαίνεται να αξιοποιείται ένα μικρό 
μέρος των δυνατοτήτων του eTwinning.Δίνεται βαρύνουσα σημασία στις δια ζώσης ημερίδες 
που πραγματοποιούνται από τους πρεσβευτές της δράσης, ενώ αντίθετα δεν τονίζονται και οι 
επιμέρους δυνατότητες, όπως για παράδειγμα οι τηλεκπαιδεύσεις, τα εργαστήρια 
επαγγελματικής ανάπτυξης, οι ομάδες και τα διαδικτυακά μαθήματα. Μια καλή πρακτική θα 
ήταν η προώθηση των πιο πάνω αντικειμένων, αφενός μέσα από την πύλη του eTwinning και 
αφετέρου από την περαιτέρω προώθησή τους από τους πρεσβευτές της δράσης. 
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Κινητικότητα και eTwinning 
ΆΆννα Καραμούρτου1 , Nadège Marical2 

1 Υπεύθυνη συντονίστρια για το Γυμνάσιο Λ.Τ. Ιτέας Καρδίτσας  

caramourtou@yahoo.gr 

2 Υπεύθυνη συντονίστρια διεθνών προγραμμάτων του εκπ/κού ιδρύματος Institution Sacré-
Coeur Rouen, France 

contact.international@institution-sc.fr 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από το 2016, το Εκπαιδευτικό ΊΊδρυμα Institution Sacré-Coeur της Rouen  υποστήριξε 
μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα την υποψηφιότητα του Παρισιού για τη διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024, και εν συνεχεία τη συμμετοχή της περιοχής της 
Νορμανδίας ως "οπίσθιας βάσης" των αγώνων του 2024. Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο 
Institution Sacré-Coeur της Rouen έχει δημιουργήσει μια συνεργασία με το Ελληνικό 
Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις της Ιτέας (Επαρχία Ν.Καρδίτσας) οργανώνοντας 
αυτοχρηματοδοτούμενες κινητικότητες και εκπαιδευτικές συνεργασίες με θέμα τη συμβολή 
των Ολυμπιακών Αγώνων ως χώρου συνεργασίας και ανάπτυξης αθλητικών, γλωσσικών και 
πολιτιστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ο σκοπός αυτός επετεύχθη μέσω δυο 
συνεργατικών έργων eTwinning (Nos Jeux Olympiques)για την 1η Ολυμπιάδα και JEUX 
OLYMPIQUES, DES PONTS ENTRE LE PASSE ET LE FUTUR (L'amitié dans la compétition) για 
την 2η Ολυμπιάδα. Η 2η έκδοση είχε στόχο την ανάπτυξη ανταλλαγής καλών πρακτικών με 
σκοπό την μετάδοση του πολιτιστικού και εννοιολογικού περιεχομένου που σχετίζεται με 
τους Ο.Α. της Αρχαιότητας σε συνδυασμό με τους σύγχρονους αγώνες Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς Αγώνες, και το έργο βραβεύτηκε στις εβδομάδες eTwinnng για τον 
σχεδιασμό του. Η συνέχεια ονομάζεται ENJOY (European Neighbours' Joint Olympics for 
Youth) και αποτελεί έργο ΚΑ229 Erasmus +. Η ιδέα εξαπλώνεται μέσω των αποτελεσμάτων 
με εργαλείο το eTwinning. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning mobillities, eTwinning school,  
 
1.ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

To Γυμνάσιο Λ.Τ Ιτέας Καρδίτσας Ελλάδα (Περιφέρεια Θεσσαλίας) ιδρύθηκαν το 1977 
αρχικά σαν Γυμνάσιο και στην συνέχεια προστέθηκαν οι τάξεις-τμήματα του Λυκείου και ως 
σήμερα λειτουργεί με μια διεύθυνση. Η Ιτέα είναι χωριό 1200 κατοίκων, και βρίσκεται στα 
σύνορα δύο περιοχών, της Καρδίτσας και της Λάρισας, που ανήκουν στον νομό Θεσσαλίας, 
που βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας. Στο σχολείο φοιτούν μαθητές από τα χωριά Ιτέα, 
Λεύκη, Ορφανά, Φύλλο, Αμπελώνας, Συκεώνα, Ελία, Πέτρινο και Αστρίτσα. Τα σχολείο 
βρίσκεται σε μια έκταση 33 εκταρίων δίπλα σε ένα ειδυλλιακό ποτάμι που ονομάζεται 
Ενιπέας και περιβάλλεται από δέντρα. Οι εναλλαγές των εποχών δεν μένουν απαρατήρητες. 
Το σχολείο διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου και εγκαταστάσεις για τις ομάδες βόλεϊ και 
μπάσκετ των μαθητών.  

 
2.ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Οι μαθητές διακρίνονται για την προνοητικότητα τους και έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη 
επιτυχία στην είσοδο σε πανεπιστήμια και τεχνολογικές σχολές στη χώρα. Επιπλέον, κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ασκούν αθλήματα ενώ συμμετέχουν σε προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  
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3.ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Εφαρμόζοντας ένα εναλλακτικό είδος διδασκαλίας δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 

να αφομοιώσουν αποδοτικότερα τη διδακτέα ύλη μέσα από πρωτότυπες μορφές διδασκαλίας 
που προϋποθέτουν τη δραστηριοποίηση και την ενεργητική συμμετοχή τους. Τα προαιρετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονούνται είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια 
διαφορετική προσέγγιση της γνώσης. Συνοδεύονται με νέες εναλλακτικές διδακτικές 
μεθόδους και φιλοσοφία και προάγουν το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης (Ν.1566 ) που 
κινείται στο σχήμα: Γνώσεις- Δεξιότητες- Στάσεις- Αξίες- Συμπεριφορές 

Τα eTwinning έργα αποτελούν προγράμματα που δεν υπαγορεύονται από το επίσημο 
αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία 
κάποιων εκπαιδευτικών που αγωνίζονται καθημερινά να αλλάξουν το σχολείο «από μέσα». 
Γενικός στόχος ειδικά των έργων eTwinning που εκπονούνται επί σειρά ετών είναι η 
ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα σπουδών.  

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & eTwinning ΕΡΓΑ 
Τα δύο τελευταία σχολικά έτη πραγματοποιούνται οι «Ολυμπιάδες», έργα που 

διεθνώς εντάσσονται στη στρατηγική δυναμική Paris24 και ενισχύουν την πολιτιστική 
διάσταση του αθλητισμού και του Ολυμπισμού, καθώς και τις αθλητικές πρακτικές ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Επιπρόσθετα προωθούν την κινητοποίηση περί του αθλητισμού και 
του Ολυμπισμού ως εργαλεία ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ χωρών, σχολείων και 
σχετιζόμενων φορέων (Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης, 2004). Οι μαθητές ανακαλύπτουν 
εμβληματικές τοποθεσίες των αρχαίων και σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και 
την Ολυμπία προκειμένου να μεταβληθούν σε φορείς τις αξιών του Ολυμπισμού. Παράλληλα 
πραγματοποιείται η προώθηση της γαλλικής ως ιδρυτικής και επίσημης γλώσσας των 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, της πολυγλωσσία και της διαπολιτισμικότητας. Επίσης οι 
μαθητές εργάζονται στην κατασκευή έργων που χρήζουν ΤΠΕ και ανταλλάσσονται καλές 
πρακτικές στον τομέα STEM της ρομποτικής με σκοπό την προσομοίωση αθλητικών 
δραστηριοτήτων με ρομπότ.   
 
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 Η αρχή της συνεργασίας των δυο σχολείων εντοπίζεται περί το 2016 και οφείλεται σε 
βραβευμένο έργο eTwinning σχετιζόμενο με την στρατηγική ιδέα του Ολυμπισμού. 

 
Η συνεργατική δημιουργία της ιστοσελίδας με θέμα τον αθλητισμό αποτέλεσε την 

αφορμή της επιλογής του ελληνικού σχολείου από το Γάλλο εταίρο. Αν ο αθλητισμός 
θεωρηθεί ως το γεγονός που καταργεί τους πολέμους – εκεχειρία- μπορούμε κάλλιστα να 
στοιχηματίσουμε πως επιτρέπει κάλλιστα στους νέους διαφορετικής προέλευσης να 
συνεργαστούν σε ένα έργο κοινό προκειμένου να εφεύρουν την κοινή τους διεθνή ταυτότητα 
(Ολυμπιακός Καταστατικός Χάρτης, 2004). Μέσω του eTwinning Live επετεύχθη η 
επικοινωνία των υπευθύνων εκπαιδευτικών, η περιγραφή του προγράμματος και εκδηλώθηκε 
το ενδιαφέρον της συμμετοχής μας.  
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Η ίδρυση του ανωτέρω έργου επιβλήθηκε από την αναγκαιότητα λόγω του νομικού 

πλαισίου σύμφωνα με το οποίο δύναται να πραγματοποιηθεί μετακίνηση μαθητών στο 
εξωτερικό. Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις Ιτέας εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο 
βραβευμένο ήδη από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας με ετικέτα ποιότητας διεθνές 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα OLYMPIADES DU SACRE COEUR, με την παιδαγωγική ομάδα του 
έργου eTwinning «Nos jeux olympiques». Μετά την ελληνική εβδομάδα 1- 7 Μαρτίου , στη 
διάρκεια της οποίας Γάλλοι μαθητές φιλοξενήθηκαν από ελληνικές οικογένειες του χωριού 
και συμμετείχαν μαζί με τους συμμαθητές τους σε ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, δημιούργησαν δεσμούς  φιλίας και συνεργασίας, η ελληνική αντιπροσωπία 
επισκέφθηκε την Rouen από 15 έως 22 Μαΐου. Οι ΈΈλληνες μαθητές, έχοντας ήδη συμμετάσχει 
και στο παρελθόν σε έργα eTwinning εργάστηκαν στο twinspace του έργου για μικρό όμως 
χρονικό διάστημα και οι παραγωγές τους αφορούσαν τις δια ζώσης πρωτοφανείς εμπειρίες 
και γνώσεις που αποκόμισαν  όταν ο Εκπαιδευτικός ΌΌμιλος Institution Sacré Cœur της Ρουέν 
στηρίζοντας  την  υποψηφιότητα του Παρισιού για την οργάνωση και φιλοξενία των 
Ολυμπιακών  Αγώνων του 2024 οργάνωσε την πρώτη Ολυμπιάδα με εξαιρετική επιτυχία από 
15 έως 21 Μαΐου 2017 υποδεχόμενος  αντιπροσωπείες ευρωπαϊκών χωρών. 

Κατά τη διάρκειά της ανωτέρω εβδομάδας , μαθητές ηλικίας  13-15 ετών από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις (καγιάκ, αγώνες δρόμου, 
ποδόσφαιρο και Badminton) αλλά και σε πολιτιστικές δράσεις καθώς και αγώνες γνώσεων με 
θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις χώρες  που επισκέφθηκαν κατά την πρώτη φάση του 
προγράμματος , τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο καθώς και την Νορμανδική πολιτιστική 
ιμπρεσσιονιστική ιστορία.   

Η ελληνική ομάδα επέστρεψε υγιής, χαρούμενη, εντυπωσιασμένη στην Ελλάδα, 
κερδισμένη σε πολλαπλούς τομείς, καθώς δε μετέφερε μόνο αναμνηστικά, μετάλλια και το 
έπαθλο, αλλά και πολλαπλάσιας αξίας εμπειρίες για την εξέλιξη και την πρόοδό της, στο 
πλαίσιο της   πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, αφού η αξιοποίηση του 
πολιτισμού, του αθλητισμού και του Ολυμπισμού ως εργαλεία για την ενίσχυση των δεσμών 
μεταξύ των χωρών, σχολείων και συλλόγων συμφωνήθηκε να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης 
μελλοντικών συνεργασιών ανάμεσα στις δυο χώρες.  

Οι κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα 
από τα έργα eTwinning (Galvin et al, 2006) όπως η αυθεντική μάθηση, η συνεργασία, η 
ευρωπαϊκή διάσταση και η χρήση ΤΠΕ, απέδωσαν καρπούς. 

6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΦΙΛΙΑ 
Με δεδομένα το γεγονός πως η πρώτη Ολυμπιάδα, προσαρμόστηκε ως έργο eTwinning, 

και τη συμφωνία συνέχισης της συνεργασίας, και την ένταξή της στα πλαίσια του eTwinning 
mobility αφού το εγχείρημα ήταν επιτυχές για όλους τους συμμετέχοντες και χαιρετίστηκε 
από τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, το σχολείο Institution Sacré Cœur της Rouen 
είχε την τιμή να μας προτείνει την διοργάνωση της δεύτερης Ολυμπιάδας. Συμφωνώντας πως 
Ολυμπιάδες φέρνουν σε επαφή μαθητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να 
συμμετάσχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό 
της διοργανώτριας χώρας και η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης αυτού του εξαιρετικού 
έργου θα αποτελέσει ευκαιρία για τα συμμετέχοντα σχολεία να επιδείξουν τον ευρωπαϊκό 
δυναμισμό τους, η πρόσκληση από το σχολείο –  διοργανωτή της πρώτης Ολυμπιάδας έγινε 
αποδεκτή. 
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 Επανατοποθετούμενο στα πλαίσια του eTwinning mobility και συνεχίζοντας τη σχέση 

συνεργασίας, δημιουργικότητας και φιλίας, το σχολείο μας σχεδίασε στην διαδικτυακή 
κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης eTwinning το νέο έργο για το σχολικό έτος 2017 – 2018 
με τίτλο JEUX OLYMPIQUES, DES PONTS ENTRE LE PASSE ET LE FUTUR (L’amitié dans la 
compétition) και μαζί  με τον ιδρυτή διοργάνωσαν τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές για το τρέχον 
σχολικό έτος που πραγματοποιήθηκαν από 27/3/2018 – 3/4/2018, διάστημα όπου η ελληνική 
αποστολή μετέβη στον  Εκπαιδευτικό  ΌΌμιλο Institution du Sacré Cœur της Ρουέν. Αντίστοιχα, 
η γαλλική αποστολή επισκέφθηκε την χώρα μας και χώρα διοργάνωσης των Ολυμπιάδων από 
19 έως 25/4/2018.  Τοπαραπάνω διάστημα, Γάλλοι και ΈΈλληνες μαθητές κατάφεραν να 
γνωρίσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας επισκεπτόμενοι τους ιστορικούς 
τόπους της Αθήνας και της Ολυμπίας για να ανακαλύψουν την ιστορία της γέννησης των 
Ο.Α. και τις θεμελιώδεις αξίες τους (The official journal of the international olympic academy, 
11& 12). Η τελευταία δοκιμασία της εβδομάδας, ο αγώνας μεταξύ των ρομπότ στην 
Ακαδημία Ρομποτικής STEM στη Λάρισα, υπογράμμισε το άνοιγμα των σύγχρονων Ο.Α. στο 
μέλλον και την καινοτομία. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των Γάλλων φοιτητών, 
υπήρχε μια ημιπληγική μαθήτρια που κινούνταν, εργαζόταν και συμμετείχε από την 
αναπηρική της πολιθρόνα. Χάρη στην υποστήριξη και το κίνητρο όλων των φοιτητών, αυτό 
το νεαρό κορίτσι μπόρεσε να συμμετάσχει σε όλα τα γεγονότα της 2ης Ολυμπιάδας. Κατά 
συνέπεια το έργο eTwinning συνέβαλε στην αλλαγή της οπτικής των τόσο των μαθητών όσο 
και των οικογενειών τους απέναντι στα άτομα με αναπηρία και στην ανάπτυξη του 
αισθήματος της αλληλεγγύης (.  

7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: JEUX 
OLYMPIQUES, DES PONTS ENTRE LE PASSE ET LE FUTUR (L’amitié dans la 
compétition). 

Οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες είναι εξαιρετικά γεγονότα που φέρουν τον 
αθλητισμό στην καρδιά της κοινωνίας. Η υποψηφιότητα του Παρισιού για τους Ολυμπιακούς 
αγώνες του 2024 τοποθέτησε τον αθλητισμό και τις αξίες του στην υπηρεσία της εκπαίδευσης 
των νέων και της συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων τους. Με την PLAY International και την 
UNICEF France, χρωματίσαμε (Playdagogy) με τα χρώματα του Ολυμπισμού το μέλλον καθώς 
σχεδιάσαμε τη συνέχεια του έργου «Nos Jeux Olympiques» για το σχολικό έτος 2017-2018 με 
τίτλο «JEUX OLYMPIQUES, DES PONTS ENTRE LE PASSE ET LE FUTUR (L’amitié dans la 
compétition)». Στο ανωτέρω έργο εντάχθηκε η συμπερίληψη με σκοπό την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω της τυπικής και της μη τυπικής 
μάθησης και ως προς τον σχεδιασμό του το έργο αυτό ανακηρύχθηκε νικητής των 
εβδομάδων eTwinning. 

Το έργο περιλάμβανε τις εξής 10 ενότητες: 
• Η αλυσίδα της φιλίας (ανοικτή πρόσβαση): Καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να   

αποδεχτούμε τις διαφορές του άλλου προκειμένου να ζήσουμε καλύτερα μαζί, και ότι 
η ποικιλομορφία είναι ένας πλούτος για όλους μας. 

• Σεβαστείτε τους κανόνες: Καταλαβαίνουνε ότι ο σεβασμός των κανόνων είναι 
απαραίτητος για να επιτραπεί κάθε δίκαιη μεταχείριση. 

• Αυτοσεβασμός: Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε το σώμα και το μυαλό μας 
φροντίζοντάς τα. 

• Καλά, καλύτερα, άριστα: Καταλαβαίνουμε ότι η αριστεία είναι μια προσωπική 
πρόκληση να κάνουμε το καλύτερό μας. 
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• Βοήθεια ή εμπόδιο: Γνωρίζουμε τον αντίκτυπο των αποφάσεων / των επιλογών μας σε 
άλλους. 

• Είμαστε καλά μαζί: Καταλαβαίνουμε ότι η συνεργασία απαιτείται για την 
επιβεβαίωση, υπεράσπιση ιδεών, απόψεων, για διαπραγμάτευση και συμβιβασμό. 

• Η αξία του σεβασμού: Καταλαβαίνουμε ότι για να υπερασπιστούμε τις δικές μας 
αξίες χρειάζεται να σεβόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. 

• ΌΌλοι για ένα, ένας για όλους: Κατανοούμε ότι η συμμετοχή σε μια ομάδα έχει οφέλη, 
αλλά απαιτεί επίσης μια κατάλληλη στάση και συμπεριφορά. 

• Προσπαθούμε για την πρόοδο: Κατανοούμε πως θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους και 
επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα, οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς. 

• Αξίες ζωής: Οι αξίες του Ολυμπισμού μεταφέρονται στην καθημερινότητά μας. 
Σε όλη την διάρκεια του έργου προσπαθήσαμε να αποδείξουμε και να εφαρμόσουμε το 

εξής τελικό παιδαγωγικό δίδαγμα όπως προέκυψε πολλάκις κατά την διάρκεια των δύο 
σχολικών ετών συνεργασίας και κινητικότητας χάρη στο eTwinning: Οι αξίες του Ολυμπισμού 
είναι η φιλία, ο σεβασμός και η αριστεία, μεταφέρονται από τον αθλητισμό στον πραγματικό 
κόσμο, η συνεργασία και η εμπνευσμένη από τις αξίες του Ολυμπισμού ζωή, επιτρέπει σε 
κάποιον να δομεί τον εαυτό του, ως άτομο και πολίτη (International Olympic Academy 
Periodical publications). 

8. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Γαλλικές και Ελληνικές ομάδες συνεργάστηκαν πρώτα στην πλατφόρμα Etwinning μέσω 

του twinspace δημιουργώντας padlets, στη συνέχεια αντάλλαξαν έγγραφα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο των στους αρχαίων και σύγχρονων Ο.Α. 

Κατά την πρώτη φυσική συνάντησή τους στη Ρουέν, η συνεργασία πραγματοποιήθηκε 
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και από ζεύγη μαθητών, είχαν σχεδιαστεί δε 
έτσι, ώστε οι μαθητές να ερευνήσουν και να εργαστούν με θέμα τις δέκα ενότητες που 
προαναφέρθηκαν. 

Η ελληνική ομάδα, έχοντας εμπειρία στο Twinspace, κατάφερε να βοηθήσει τη γαλλική 
ομάδα να εξοικειωθεί με την πλατφόρμα. Εν συνεχεία, ορισμένοι Γάλλοι μαθητές συνέχισαν 
τις εργασίες που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης εβδομάδας κινητικότητας 
παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στο θέμα που είχαν επιλέξει μαζί από 
κοινού με τον ΈΈλληνα φίλο τους. Η συνεργασία συνεχίστηκε με μαθήματα ρομποτικής τα 
οποία περιλάμβαναν την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ-αθλητών για τους 
αγώνες προσομοίωσης που θα λάμβανα χώρα την περίοδο της 2ης Ολυμπιάδας.  

Τέλος, οι καθηγητές ανέλαβαν την διάχυση της πρώτης και δεύτερης φάσης της 
Ολυμπιάδας σε κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter. 

9. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι κινητικότητες μέσω eTwinning που πραγματοποιήθηκαν 

επίδυο σχολικά έτη ήταν αυτοχρηματοδοτούμενες, γεγονός που ώθησε τις εκπαιδευτικές 
ομάδες στην εξεύρεση χορηγών, σε αιτήματα υποτροφιών και σε δράσεις νεανικής 
επιχειρηματικότητας. Τις οικογένειες των Ελλήνων μαθητών κατά το πρώτο έτος της 
κινητικότητας ενίσχυσαν οικονομικά η τοπική Μητρόπολη, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Ιτέας, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων και επιχειρηματίες της περιοχής. Το 
δεύτερο έτος το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του έργου αποτέλεσε χορηγία του 
Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.  Επίσης σημαντική ήταν η βοήθεια της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Mouvement οlympique et 
gouvernance: Le rôle de l’éducation olympique). 

10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Πραγματοποιώντας  το έργο μέσω του πλαισίου της κινητικότητας του eTwinning και 

συνεχίζοντας την εταιρική σχέση που ξεκίνησε κατά την 1η Ολυμπιάδα, το Γυμνάσιο Λ.Τ. 
Ιτέας Καρδίτσας είχε την τιμή να λάβει από την κοινότητα του eTwinning την ετικέτα των 
ευρωπαϊκών σχολείων eTwinning School και ενέγραψε αυτό το νέο πρόγραμμα για το σχολικό 
έτος 2017-2018 με τίτλο "Ολυμπιακοί Αγώνες, Γέφυρες μεταξύ του παρελθόντος και του 
μέλλοντος" (Φιλία στο Συναγωνίζεσθαι). Το έργο παρουσιάστηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών, μετά την παρουσίασή μας, το Γαλλικό Ινστιτούτο έθεσε τα 2 σχολεία που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα σε επαφή με αξιωματούχους της Ελλάδας και της Νορμανδίας 
με σκοπό την υποστήριξη της Περιφέρειας της Νορμανδίας όσο αφορά τη φιλοξενία των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι. 

 Το Γυμνάσιο Λ.Τ. Ιτέας Καρδίτσας ακολουθώντας μια εξελικτική πορεία με στοιχεία 
που επιδέχθηκαν αντικειμενική αξιολόγηση σχετική με την πρόοδο σε συνεργατικά 
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ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα πέτυχε την  αναγνώριση του έργου που παράγεται 
στο πλαίσιο του eTwinning σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
 

Γνωρίζοντας πως 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, η 
ανατροφοδότηση των αρχικών στόχων και η μετάδοσή τους μας οδήγησε στην σύνταξη 
αίτησης συμμετοχή του στη Δράση ΚΑ229/ Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ σχολείων. Η 
τρίτη και τέταρτη Ολυμπιάδα, προς μεγάλη ικανοποίηση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο 
και για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, που εργάστηκαν σκληρά ως τώρα, πλέον 
ονομάζονται ENJOY και αποτελεί σύμπραξη σχολείων και τυγχάνουν έγκρισης 
χρηματοδότησης Erasmus + KA229.  

Με πάθος, συνεργασία, υποστήριξη, μέσα στην κοινότητα eTwinning, η ιδέα του 
Ολυμπισμού εξελίσσεται από έτος σε έτος και όσοι εργαστήκαμε εξακολουθούμε να 
εργαζόμαστε γι’ αυτή (Konstantinos Georgiadis - Angelos Syrigos, Olympic Truce, Sport as a 
platform for peace). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια δράση διαθεματικής προσέγγισης που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning ανάμεσα σε ένα ελληνικό κι ένα 
ιταλικό σχολείο. Στο σχέδιο αυτό επιχειρήθηκε η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες 
που θα οδηγούσαν στην ανακάλυψη Μαθηματικών και Γεωμετρικών εννοιών τις οποίες στην 
συνέχεια θα εμπέδωναν μέσα από την συγγραφή ιστοριών που θα συνδύαζαν τα δύο αυτά 
γνωστικά αντικείμενα καθώς επίσης Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Πολιτισμό. Ο 
κύριος όμως στόχος ήταν μέσα από τα εργαλεία που τους παρέχει η πλατφόρμα eTwinning 
άλλα και άλλων τεχνολογικών εφαρμογών να αποκτήσουν και να κατακτήσουν οι 
εμπλεκόμενοι τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για σχεδόν κάθε επάγγελμα αλλά 
κυρίως τους είναι χρήσιμες προκειμένου να ζουν, να μαθαίνουν και να επικοινωνούν στην 
κοινωνία.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Συνεργατικότητα, Διαθεματικότητα, eTwinning. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το συγκεκριμένο έργο eTwinning φέρει τον τίτλο “Mystery, fun, math stories!!!” και 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από δύο δημόσια σχολεία, το Πειραματικό 
Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών από την Ελλάδα και το IISS “E. Majorana” από το 
Μπρίντιζι της Ιταλίας. Οι καθηγητές που συμμετείχαν ήταν από διάφορες ειδικότητες με την 
ενεργό συμμετοχή εξήντα μαθητών κι από τα δύο σχολεία, ηλικίας 15 και 16 ετών. Οι 
παιδαγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του έργου βασίστηκαν στην 
διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης των Μαθηματικών, Ιστορίας, 
Γεωγραφίας, Αρχιτεκτονικής, Αγγλικών, Κοινωνικών Επιστημών. Μέσα από την μέθοδο της 
ανακάλυψης της γνώσης οι μαθητές είχαν την ιδιότυπη χαρά να έρθουν σε επαφή με γνωστές 
και άγνωστες Μαθηματικές ορολογίες όπως αριθμοί π & φ, η χρυσή τομή, ακολουθία 
Fibonacci, γεωμετρική κατασκευή, πυθαγόρειοι αριθμοί. Με τη μέθοδο project κατάφεραν να 
δημιουργήσουν ένα γλωσσάρι μαθηματικών όρων, να συγγράψουν από κοινού ιστορίες με 
googledocs, να δημιουργήσουν e-book με το storyjumper, συνεργατικά comics με το 
storyboardThat, δημιουργία video με χρήση i-movie και δημοσίευση στο youtube.  Φυσικά 
σημαντική στιγμή του έργου ήταν η  συνάντηση των εταίρων στο σχολείο της Πάτρας και η 
πραγματοποίηση από κοινού δραστηριοτήτων (π.χ. συνεργασία και παρουσίαση των 
συνεργατικών  ιστοριών στην ολομέλεια, σχεδιασμός εξωφύλλων, διαδικτυακό παιχνίδι 
γνώσεων παίζοντας με διεθνικές ομάδες, εκμάθηση παραδοσιακών χορών και τραγουδιών 
κ.α.).  
ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στην σημερινή εποχή του διαδικτύου, της ευρυζωνικότητας και του καταιγισμού της 
ψηφιακής πληροφορίας, το σύγχρονο σχολείο οφείλει να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό 
ρόλο προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας εποχής που αλλάζει με ραγδαίους 
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ρυθμούς (Φλουρής, 2005). Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας με παιδαγωγικούς και 
κοινωνικούς όρους στη σχολική καθημερινότητα, αποτελεί σήμερα καθήκον κοινωνικής 
υπευθυνότητας και έχει στόχο τον επαναπροσδιορισμό βασικών ζητημάτων που σχετίζονται 
με την ένταξη των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Τεχνολογίας (ΤΠΕ) στο σχολικό 
περιβάλλον στο πλαίσιο κοινονικοεποικοδομιστικών παιδαγωγικών θεωρήσεων (Ράπτης & 
Ράπτη, 2004), εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης του ατόμου 
μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ελευθερίας, αυτοπροσδιορισμού και αυτόνομης κοινωνικής 
δράσης. (Ματσαγγούρας,1999:103). 

Με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση οι μαθητές αποκτούν κίνητρα, καλούνται 
να επιλύσουν προβλήματα, να διαχειριστούν πληροφορίες και να εξοικειωθούν με νέες 
τεχνολογικές μεθόδους. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν συχνά ότι η χρήση των 
ΤΠΕ οδηγεί σε αναθεώρηση στρατηγικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, περισσότερες 
ευκαιρίες για εξατομικευμένη διδασκαλία και ομαδική εργασία και καλύτερη κατανόηση του 
βαθμού μάθησης των μαθητών. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο Σχολείο αλλάζει 
άρδην ο ρόλος του δασκάλου, αφού ως πρόσθετο ρόλο έχει να επιλέξει το κατάλληλο 
λογισμικό και να οργανώσει τη χρήση του μέσα και έξω από την τάξη. Ωστόσο για να 
επιτευχθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη απαιτείται ο εκπαιδευτικός να 
προετοιμαστεί κατάλληλα για το νέο του ρόλο (Ράπτης & Ράπτη, 2004) (Καραγιάννη κ.α, 
2010). 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στόχος του έργου ήταν να διαμορφώσει αρχικά έναν ελεύθερο, υπεύθυνο και ενεργό 
πολίτη, ο οποίος με κριτική σκέψη να συμμετέχει στο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι (Cassells et al, 2016). Δεύτερον αυτός 
ο πολίτης να αποκτήσει ικανότητες και δεξιότητες μακριά από την στείρα απομνημόνευση 
Μαθηματικών, Γεωμετρικών και κοινωνικοπολιτικοοικονομικών όρων και να εξοικειωθεί με 
τη χρήσης νέων τεχνολογιών. Η χρήση ΤΠΕ αποτελεί προστιθέμενη αξία στην καλλιέργεια 
ψηφιακά εγγράμματων πολιτών εφόδιο απαραίτητο για να ενταχθούν πιο εύκολα στην αγορά 
εργασίας. Κατά τη διάρκεια του έργου αυτού οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν με την παράλληλη καθοδήγηση των καθηγητών τους στα Μαθηματικά και 
στα Αγγλικά, Γλωσσάριο μαθηματικών όρων, να επικοινωνήσουν μέσω forum για ανταλλαγές 
ευχών, να αυτοπαρουσιαστούν και να διαχειριστούν το προσωπικό τους προφίλ στο 
Twinspace. Απέκτησαν έτσι δεξιότητες γλωσσικές, συνεργασίας, επικοινωνίας, πληροφόρησης 
στοιχεία που αποτελούν τον κοινωνικό γραμματισμό  που ήθελε να αναδείξει το έργο. Η 
εξάσκηση στην ξένη γλώσσα έγινε με τρόπο αβίαστο και φυσικό οδηγώντας στην βελτίωση 
της απόδοσης των μαθητών στα Αγγλικά. Σύμφωνα με την υπόθεση του Συναισθηματικού 
Φίλτρου (Affective Filter) (Krashen, 1985) παράγοντες όπως η ψυχολογική και συναισθηματική 
κατάσταση των μαθητών/ριών, οι ανάγκες τους, τα κίνητρα μάθησης της ξένης Γλώσσας 
επηρεάζουν πολύ σημαντικά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Για παράδειγμα, όταν ένα 
άτομο είναι κουρασμένο, αγχωμένο ή στεναχωρημένο, όταν μαθαίνει τη Γ2 από ανάγκη και 
δεν του αρέσει ο τρόπος διδασκαλίας το Συναισθηματικό Φίλτρο ορθώνεται σαν φραγμός 
που εμποδίζει την αφομοίωση του εισαγόμενου. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι μαθητές 
ενεπλάκησαν με ιδιαίτερη χαρά στις δραστηριότητες του προγράμματος. 

Παράλληλα μέσω του απεγκλωβισμού από το παραδοσιακό σχήμα διδασκαλίας, που 
δίνει στον καθηγητή τον ρόλο του εισηγητή και στον μαθητή τον ρόλο του ακροατή, βοήθησε 
στο να προωθηθεί η αυτενέργεια και να τονωθεί η αυτοπεποίθηση των μαθητών, Αυτός ο 
απεγκλωβισμός υπήρξε και το έναυσμα για την συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα 
καθώς τους έδωσε τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη, να 
αναπτύξουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες, να μεταφέρουν τεχνογνωσία, ικανότητες 
χρήσιμες προκειμένου να εισέρχονται και να παραμένουν στην αγορά εργασίας, Αλλά κυρίως 
να είναι σε θέση να συμμετέχουν στα κοινά μέσω του διαδικτύου, αξιοποιώντας τα ψηφιακά 
μέσα για να εκπληρώσουν το καθήκον τους ως πολίτες και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη 
δύναμη που τους προσφέρει η τεχνολογία (Cassells et al, 2016). 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Η χρήση των Τ.Π.Ε. αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του έργου “Mystery, 

fun, math stories!!!” και συντέλεσε ουσιαστικά στην επίτευξη όλων των στόχων που είχαν τεθεί. 
Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έκαναν χρήση των εργαλείων που προσφέρει η 
πλατφόρμα του eTwinning  αλλά ανάλογα με την ιδιαιτερότητα των δραστηριοτήτων και τις 
ανάγκες που προέκυπταν χρησιμοποιήθηκαν και ανεξάρτητες εφαρμογές (Λύρη κ.α, 2017). 

Οι συμμετέχοντες μαθητές αφού ενημερώθηκαν για τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης 
στο διαδίκτυο (webwewant, saferinternet4kids.gr)  και τους κανόνες ορθής χρήσης της 
πλατφόρμας (όχι απρεπή σχόλια, όχι δημοσιοποίηση ιδιαίτερα προσωπικών πληροφοριών, 
χρήση πρωτότυπου υλικού από τους ίδιους, αναγνώριση πηγών για υλικό που 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

370 
 

αναδημοσίευαν) διαμόρφωσαν λογαριασμό στο Twinspace. Στη συνέχεια είχαν την ευκαιρία 
να εμπλακούν εκτός από τη χρήση της πλατφόρμας, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών 
καθώς και συνεργατικών εργαλείων.  

Αρχικά χρησιμοποιώντας το ιντερνετικό εργαλείο Padlet μαθητές και καθηγητές των δύο 
χωρών παρουσίασαν πάνω στον ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων, τον εαυτό τους, τη χώρα 
τους και την πόλη τους. Αξιοποιώντας την δυνατότητα της υπηρεσίας για κοινή χρήση ενός 
πίνακα από περισσότερα άτομα, οι συμμετέχοντες δούλεψαν ομαδοσυνεργατικά, 
δημιούργησαν έναν τοίχο ανακοινώσεων (wall) και μοιράστηκαν το περιεχόμενό του στο 
Twinspace. Αν και υπάρχουν δεκάδες διαδικτυακές ανάλογες υπηρεσίες για τη δημιουργία 
πίνακα ανακοινώσεων, επιλέχθηκε το Padlet μιας και προσφέρει ελκυστικό περιβάλλον 
(φόντα, εικόνες κ.λ.π) και παράλληλα είναι πολύ εύκολο στη χρήση (Τζόρτζογλου, 2017α). 

Οι μαθητές προκείμενου να παρουσιάσουν το σχολείο τους δημιούργησαν βίντεο τα 
οποία ανέβασαν στο TwinSpace μέσω YouTube. Με αυτόν τον τρόπο, απέκτησαν μια πρώτη 
γνωριμία με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την σχολική πραγματικότητα και στις δύο χώρες. 
Η παρουσίαση της πόλης τους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Powerpoint και τη δημοσίευσή 
του στο Slideshare. To Slideshare είναι ένας δικτυακός τόπος που φιλοξενεί δωρεάν τις 
παρουσιάσεις κι αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινότητα στον κόσμο για διαμοιρασμό τους 
(Ανέστος κ.α, 2011).  

Με την υπηρεσία χαρτογράφησης ZeeMaps οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν, να 
δημοσιεύσουν και  να μοιραστούν  έναν διαδραστικό χάρτη. Ουσιαστικά δημιούργησαν μια 
οπτική αναπαράσταση του έργου μέσα από την δυναμική απεικόνιση γεωγραφικών 
πληροφοριών. Καρφιτσώνοντας πάνω στο χάρτη τις πόλεις αλλά και το σχολείο τους, 
πρόσθεσαν φωτογραφίες και πληροφορίες για τα σημαντικότερα αξιοθέατα της γύρω 
περιοχής.  

Στη συνέχεια οι μαθητές υπέβαλαν τις προτάσεις τους για το λογότυπο του έργου. 
Χρησιμοποιώντας το Tricider και λαμβάνοντας υπόψη το θέμα και το αντικείμενο του έργου 
κλήθηκαν να ψηφίσουν την πιο αντιπροσωπευτική εικόνα. Το συγκεκριμένο εργαλείο 
επιλέχθηκε επειδή έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να ψηφίσουν αλλά και να 
αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν την 
κριτική τους σκέψη και να αποκτήσουν στάσεις που αντικατοπτρίζουν την 
αντικειμενικότητα, την ωριμότητα και την ευθύνη στη λήψη αποφάσεων. Η όλη διαδικασία 
ενθάρρυνε πολλούς από τους μαθητές να αναδείξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και 
το καλλιτεχνικό τους ταλέντο! Η τελική επιλογή ήταν μια πρόταση των μαθητών της Ιταλίας 
(Εικόνα 1), η οποία συνδυάζει την φύση (πεταλούδες), τα μαθηματικά (οι τέσσερις σπείρες 
στις τέσσερις γωνίες και η συμμετρία του σχήματος) και υποδηλώνει την συνεργασία των δύο 
ομάδων Ιταλίας –Ελλάδας για ένα κοινό αποτέλεσμα. 

 
Εικόνα 4: Το λόγκο μας 

Στις 14 Μαρτίου τα δύο σχολεία γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς Π με τη 
δημιουργία μιας διαδραστικής αφίσας στο thinglink. Το εργαλείο αυτό τους επέτρεψε να 
κάνουν διαδραστική μία απλή φωτογραφία προσθέτοντας πάνω της ερωτήσεις, απαντήσεις, 
σχόλια, βίντεο (Μπεκίρη & Κουζούλη, 2018). Το τελικό προϊόν προέκυψε από την 
αλληλεπίδρασης των μαθητών καλλιεργώντας έτσι τις ψηφιακές αλλά και τις καλλιτεχνικές 
τους δεξιότητες. Το thinglink το χρησιμοποίησαν επίσης για να δημιουργήσουν αφίσα με τους 
κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, μία δραστηριότητα του εντάχθηκε στο έργο 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων της eSafety Day 2018. Η εικόνα που χρησιμοποίησαν ως φόντο 
για αυτή την διαδραστική αφίσα ήταν δημιούργημα των μαθητών. ΈΈφτιαξαν με το Wordle 
ένα συννεφόλεξο (Εικόνα 2) με λέξεις σχετικές με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, πάνω στην 
οποία πρόσθεσαν παρουσιάσεις, εικόνες και σχόλια σχετικά με το θέμα. 
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           Εικόνα 5: Συννεφόλεξο με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Οι μαθητές από τις δύο χώρες συνεργάστηκαν σε μικτές ομάδες για τη δημιουργία δύο 
ηλεκτρονικών βιβλίων, το πρώτο για τους Πυθαγόρειους Αριθμούς και το δεύτερο για τη 
Χρυσή τομή. Εξασκώντας τις γνώσεις τους στα Μαθηματικά αλλά και τα Αγγλικά  
χρησιμοποίησαν το StoryJumper για να παρουσιάσουν το έργο τους.Το Storyjumper είναι ένα 
εκπληκτικό διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας βιβλίων και εικονογράφησής τους. Το δυνατό 
του στοιχείο είναι ότι είναι συνεργατικό και δίνει την δυνατότητα να εργάζονται πάνω στο 
περιεχόμενο του βιβλίου σύγχρονα και ασύγχρονα περισσότεροι από δύο συγγραφείς ενώ 
ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα το αποτέλεσμα της δουλειάς τους να το κοινοποιούν στο 
διαδίκτυο. ΈΈδωσε τη δυνατότητα στις  διεθνικές ομάδες να φτιάξουν τα δικά τους βιβλία 
εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας είτε έτοιμα πρότυπα είτε ξεκινώντας από το μηδέν. Οι 
μαθητές δούλεψαν με όρεξη και μεράκι, τους ενθουσίασε ιδιαίτερα η δυνατότητα της 
ταυτόχρονης  συγγραφής και διαμόρφωσης του βιβλίου τους. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που 
είχαν αποκομίσει από το μάθημα των Μαθηματικών αλλά κι από τις προηγούμενες 
δραστηριότητες του έργου, αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, τις αξιοποίησαν και τις 
εμπλούτισαν με εικόνες και χρώματα. Ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των  πνευματικών 
δικαιωμάτων, δεν παρέλειψαν να συμπεριλάβουν στα βιβλία τους και τις πηγές τους. Στο 
βιβλίο: Pythagorean Numbers (https://twinspace.etwinning.net/55626/pages/page/406349), οι 
μαθητές κλήθηκαν να γράψουν για τους Πρώτους, τους Τέλειους, τους Τετραγωνικούς, τους 
Τριγωνικούς, τους ΆΆρρητους και τους Φίλιους Αριθμούς. Αφορμή, για την επιλογή του 
θέματος αυτού, υπήρξε το γεγονός ότι ο Πυθαγόρας, θεωρήθηκε για το έργο αυτό ένας 
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο χώρες μιας και ήταν ΈΈλληνας που έζησε στην Ιταλία, 
μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Στο βιβλίο: Golden Number 
(https://twinspace.etwinning.net/55626/pages/page/415754) οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν για 
την Ακολουθία Fibonacci, την Χρυσή Αναλογία και την Χρυσή Σπείρα καθώς και για την 
Χρυσή Αναλογία στη Φύση, στη Βιολογία, στη Τέχνη, στη Μουσική και στην Αρχιτεκτονική. 
Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε το επιστέγασμα της δουλειάς που είχαν κάνει οι μαθητές στα 
πλαίσια του έργου πάνω στην Χρυσή Αναλογία. 

Η ενασχόληση των μαθητών με την Χρυσή Αναλογία ξεκίνησε με την παρακολούθηση 
παρουσιάσεων και ομιλιών γύρω από το θέμα αυτό, τόσο στο Ελληνικό, όσο και στο Ιταλικό 
σχολείο, στην συνέχεια μέσω τηλεδιάσκεψης οι μαθητές αντάλλαξαν τις πληροφορίες τους 
και διαμορφώθηκαν οι υπόλοιπες δραστηριότητες για τη Χρυσή Τομή. Οι μαθητές δούλεψαν 
στο εργαστήριο της πληροφορικής στο σχολείο και με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra 
κατασκεύασαν το Χρυσό Ορθογώνιο και την Χρυσή Σπείρα (Εικόνα 3). Το GeoGebra είναι 
ένα δυναμικό λογισμικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών που ενώνει τη γεωμετρία, την 
άλγεβρα και το λογισμό και αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία αυτού του έργου. 
Αναπτύχθηκε από τον Markus Hohenwarter στο Florida Atlantic University για τη διδασκαλία 
και μάθηση των μαθηματικών στο σχολείο (Hohenwarter & Preiner, 2007) 
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         Εικόνα 6: Το Χρυσό Ορθογώνιο και η Χρυσή Σπείρα με το Geogebra 

Κατόπιν τόσο οι Ιταλοί, όσο και οι ΈΈλληνες μαθητές αναζήτησαν την ύπαρξη της 
Χρυσής Αναλογίας στην Αρχιτεκτονική του τόπου τους και στην συνέχεια στο εργαστήριο 
πληροφορικής με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra σχεδίασαν το Χρυσό Ορθογώνιο και 
την Χρυσή Σπείρα στη φωτογραφία:  α) του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων της Πάτρας 
(Εικόνα 4) και β) του παλατιού Archbishop στο Brindisi (Εικόνα 5).   

  
Εικόνα 7: Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, Πάτρα Εικόνα 8: Παλάτι Archbishop, Brindisi 

Η παρουσίαση για την Χρυσή Αναλογία και τον ΆΆνθρωπο του Βιτρούβιου του Da Vinci 
ενέπνευσε τους μαθητές, να αναζητήσουν την ύπαρξη της Χρυσής Αναλογίας στα πρόσωπα 
τους. Αποφάσισαν γι’ αυτό το λόγο να μετρήσουν τέσσερις αποστάσεις στο πρόσωπο τους: a. 
από το μέτωπο μέχρι τη βάση της μύτης, b. από τη βάση της μύτης μέχρι το κάτω μέρος του 
σαγονιού, c. από τα μάτια μέχρι το κέντρο των χειλιών και d. από το κέντρο των χειλιών μέχρι 
το κάτω μέρος του σαγονιού και να καταχωρήσουν τις μετρήσεις τους σε ένα κοινόχρηστο 
αρχείο google sheet. Στην συνέχεια με τη κατάλληλη χρήση του υπολογιστικού αρχείου,  
υπολόγισαν τους λόγους a/b και c/d των μετρήσεων τους και τους κατέγραψαν πάνω στις 
φωτογραφίες τους, τις οποίες και ανέβασαν σε ένα padlet που είχε διαμορφωθεί για αυτό τον 
σκοπό. Οι μαθητές που είχαν τα πλησιέστερα αποτελέσματα στον Χρυσό Αριθμό φ ≈ 1.618, 
ανακηρύχθηκαν: α) Miss Golden Ratio και Miss Phi  (Εικόνα 6) και β) Mr Golden Ratio και Mr 
Phi (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 9: Miss Golden Ratio και Miss Phi 
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Εικόνα 10: Mr Golden Ratio και Mr Phi 

Το θέμα της Χρυσής Αναλογίας ενέπνευσε τους μαθητές, στην συμμετοχή τους στον 
εορτασμό της eTwinning Day 2018, που είχε θέμα την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι 
μαθητές επέλεξαν να αναδημιουργήσουν τους πίνακες δύο φημισμένων Ευρωπαίων 
καλλιτεχνών: α) την Μόνα Λίζα του Da Vinci (Εικόνα 8) και β) την Πάταξη των βρεφών του 
Raphael (Εικόνα 9). Για το πρώτο έργο, επέλεξαν να αναπαραστήσουν την Μόνα Λίζα ως 
tableau vivant. Το πορτρέτο ανήκει στην μαθήτρια που ανακηρύχθηκε Miss Phi η οποία μετά 
από τις μετρήσεις των αναλογιών βρέθηκε να παρουσιάζει αναλογίες προσώπου που 
προσεγγίζουν την Χρυσή Αναλογία, όπως και η Μόνα Λίζα στο έργο του Da Vinci. 

 
Εικόνα 11: Δεξιά, ένα tableau vivant του έργου του Da Vinci, Μόνα Λίζα. 

  
Εικόνα 12: Αριστερά, αναπαραγωγή του προσχεδίου του Raphael για το έργο του Πάταξη των Βρεφών 

 Το δεύτερο έργο αποτελεί μια αναπαραγωγή του προσχεδίου του Raphael που 
σχεδιάστηκε από μαθητή του Ελληνικού σχολείου. Στο έργο αυτό ο Raphael αναπτύσσει το 
σχέδιο του πάνω στη γραμμή της χρυσής σπείρας. Η γραμμή ξεκινά από το σημασιολογικό 
κέντρο της σύνθεσης, δηλαδή το σημείο όπου τα δάχτυλα του στρατιώτη κλείνουν γύρω από 
τον αστράγαλο του παιδιού και στην συνέχεια η γραμμή πηγαίνει  στη φιγούρα του παιδιού, 
της γυναίκας, του στρατιώτη με το σπαθί και κατόπιν κατά μήκος των στοιχείων της ίδιας 
ομάδας στο δεξί μέρος του σχεδίου.  

Οι Ιταλοί και οι ΈΈλληνες μαθητές συνεργάστηκαν επίσης σε μικτές ομάδες και έγραψαν 
τις δικές τους ιστορίες ενσωματώνοντας υλικό που διδάχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους στα μαθηματικά, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τα αγγλικά. Με αρωγό τη 
φαντασία και τη δημιουργικότητα έγραψαν τις ιστορίες τους χρησιμοποιώντας τα ΈΈγγραφα 
Google, τα οποία τους επέτρεψαν να εργάζονται με άριστο τρόπο και συγχρόνως να 
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συνεργάζονται και να διαπραγματεύονται με τους συμμαθητές τους. Η δραστηριότητα αυτή 
τους βοήθησε να εδραιώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν μέσω των άλλων δραστηριοτήτων 
του έργου και να εργαστούν σ’ ένα διαπολιτισμικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την αγγλική 
γλώσσα για έναν αυθεντικό σκοπό (γράφοντας μια ιστορία) με ένα πραγματικό ακροατήριο 
(οι ιστορίες δημοσιεύθηκαν) και με τρόπο που τους επέτρεψε να εκφραστούν ελεύθερα και 
δημιουργικά (ο μόνος περιορισμός ήταν ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν κάποια στιγμή στις 
ιστορίες τους την Μαθηματική ορολογία που είχαν διδαχθεί). Η ιστορία της πρώτης ομάδας: 
The mystery of the carved marble (https://en.calameo.com/books/00561929697dd44854b8f ) 
εξελίσσετε στην Αθήνα και οι μαθητές εμπνεύστηκαν τόσο από την χρυσή σπείρα όσο και 
από τους φίλιους αριθμούς. Την χρυσή σπείρα εντοπίζει σε ένα αρχαίο θραύσμα στο χώρο 
της Ακρόπολης ο ήρωας τους, ενώ οι αριθμοί των δωματίων του ξενοδοχείου είναι ένα 
ζευγάρι φίλιων αριθμών: 284, 220, όπου το άθροισμα των διαιρετών του κάθε αριθμούς 
δημιουργεί τον άλλο. Η ιστορία της δεύτερης ομάδας: Curiosity healed the cat 
(https://en.calameo.com/books/00561929680eb8036d008) αφορά μια παρέα τεσσάρων παιδιών, 
δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που ζουν στην Ιταλία και εντοπίζουν στο διαδίκτυο το 
χειρόγραφο του Voynich, έναν κρυπτογραφημένο κώδικα που βρέθηκε στο Castel del Monte. 
Αποφασίζουν να επισκεφθούν  το κάστρο, για αναζητήσουν στοιχεία για την 
αποκρυπτογράφηση του κώδικα. Και εδώ είναι παρόντα τα μαθηματικά, το κάστρο είναι ένα 
οκταγωνικό κτίριο με οκτώ επίσης οκταγωνικούς πύργους και εντοπίζουν την ύπαρξη της 
χρυσής αναλογίας στην δομή του κτιρίου. Στην ιστορία της τρίτης ομάδας: The secret of 
Epidaurus (https://en.calameo.com/books/0056192965ab99018d91) ο πρωταγωνιστής είναι ο 
αστυνομικός κ. Πέντε, ο οποίος καλείται να λύσει το μυστήριο ενός φόνου που έγινε στην 
γενική πρόβα στην σκηνή του θεάτρου της Επιδαύρου. Η ακολουθία Fibonacci, η χρυσή 
αναλογία, η Δημιουργία του Αδάμ του Μιχαήλ ΆΆγγελου, η Μόνα Λίζα και ο ΆΆνθρωπος του 
Βιτρούβιου του Da Vinci και τέλος το θέατρο της Επιδαύρου τον οδηγούν στη λύση του 
μυστηρίου. Οι ιστορίες αυτές εμπλουτίστηκαν με εξώφυλλα (Εικόνα 10) τα οποία σχεδίασαν 
οι μαθητές κατά την επίσκεψη των εταίρων στο Ελληνικών σχολείο. Στη συνέχεια πήραν 
μορφή ebook με τη χρήση του Calaméo κι ανέβηκαν στο TwinSpace. 
 

 
 

Εικόνα 10: Τα εξώφυλλα των τριών ιστοριών 
 

Στην προσπάθεια να αποδειχθεί ότι τα Μαθηματικά μπορεί να είναι διασκεδαστικά, οι 
μαθητές ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν τα δικά τους κόμικς εμπνευσμένα από την κύρια 
θεματολογία του έργου. Χρησιμοποιώντας το storyboardThat δημιούργησαν τέσσερις απλές 
φανταστικές εκπαιδευτικές ιστορίες κόμικ 
(https://twinspace.etwinning.net/55626/pages/page/408515 ). Τα κόμικ: The Alter Ego και The 
Oracle έχουν σχέση με τους φίλιους αριθμούς και τον αριθμό φ αντίστοιχα. Στο κόμικ: The 
Fibonacci sequence ο παρατηρητής του αγώνα τένις εντοπίζει την ύπαρξη της ακολουθίας 
Fibonacci, ενώ στο κόμικ: Open the door μια παρέα παιδιών πρέπει να λύσει την εξίσωση για να 
ανοίξει η πόρτα στο σπιτάκι του δάσους (Εικόνα11). 
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Εικόνα 11: Το κόμικ: Open the door 

 Τα κόμικ ήταν σημαντικό μέσο διδασκαλίας και μάθησης καθώς όχι μόνο 
χρησιμοποιήθηκαν για να διευκολύνουν τη δημιουργική σκέψη αλλά κυρίως βοήθησαν με 
έναν φυσικό και αβίαστο τρόπο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες δύσκολες μαθηματικές 
έννοιες. Οι ιδέες των μαθητών αποτυπώθηκαν με το storyboardThat και διαδόθηκαν μέσω του 
TwinSpace, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες περιπτώσεις κι από άλλους. Με αυτόν τον 
τρόπο ο καθένας μπορεί να απορροφηθεί από το σενάριο και να διαπιστώσει με έναν πιο 
απτό τρόπο πώς λειτουργούν τα Μαθηματικά (Κομνηνού, 2012). 

Προκειμένου να αξιολογηθεί με έναν διασκεδαστικό τρόπο αν οι συμμετέχοντες μαθητές 
κι από τις δύο χώρες έχουν κατανοήσει τις μαθηματικές έννοιες που πραγματεύτηκε το έργο 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δημιουργήθηκε ένα κουίζ με το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο 
Kahoot. Το Kahoot επέτρεψε τη δημιουργία ενός παιγνιώδους κουίζ, εύκολα και γρήγορα 
(Τζόρτζογλου, 2017β), το οποίο προβλήθηκε στο εργαστήριο πληροφορικής κατά τη διάρκεια 
της συνάντηση με τους εταίρους στις εγκαταστάσεις του σχολείου στην Πάτρα. Οι μαθητές κι 
από τις δύο χώρες είχαν χωριστεί σε τέσσερις μικτές ομάδες και μέσα από το δικό τους 
υπολογιστή έβαλαν τα δυνατά τους να απαντήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις 
και να κερδίσουν. 

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης των εταίρων, μια διεθνική ομάδα μαθητών με τη 
μέθοδο project δημιούργησε ένα Γλωσσάρι Μαθηματικών όρων σε τρεις διαφορετικές 
γλώσσες και το παρουσίασε στην ολομέλεια. Σε επίπεδο θεματικών ενοτήτων καλύφθηκε έτσι 
η ανάγκη των μαθητών για εξάσκηση στη μαθηματική ορολογία δίνοντας ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική ορολογία και να γνωρίσουν την 
αντίστοιχη Ιταλική κι Ελληνική. Χρησιμοποίησαν  με αυτό τον τρόπο την γλώσσα σε 
αυθεντικές περιστάσεις και βελτίωσαν την επίδοση τους στον προφορικό και γραπτό λόγο  
καθώς όπως ανέφερε ο  Seidlhofer (ibid.: 198) “What really matters is that the language should 
engage learners’ reality and activate the learning process”. Σε επίπεδο δεξιοτήτων ενισχύθηκε το 
συναίσθημα της συνεργασίας, της κοινωνικότητας, της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης 
και της υπευθυνότητας.  Δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν πιο ανεκτικοί προς τους 
άλλους ευρωπαίους πολίτες σεβόμενοι ανθρώπους, ανθρώπινα δικαιώματα και 
διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Επιστέγασμα της συνάντησης ήταν η ανακάλυψη και αναγνώριση των κοινών 
πολιτιστικών στοιχείων των δύο περιοχών. Μαθητές και καθηγητές τραγούδησαν και 
χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της περιοχής τους κι αντάλλαξαν απόψεις για 
το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την παράδοση και την κληρονομιά, ώστε να χτίσουν ένα 
«μύθο» γύρω από τον τόπο τους, ο οποίος «μύθος» θα δώσει προστιθέμενη αξία στις 
υπηρεσίες που θα παρέχουν ως αυριανοί επαγγελματίες  

Τέλος για την καταγραφή των απόψεων μαθητών και καθηγητών σχετικά με το έργο 
χρησιμοποιήθηκε άλλο ένα εργαλείο της  Google, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Δόθηκαν 
δύο ερωτηματολόγια, ένα στην αρχή κι ένα στο τέλος του έργου τα οποία ταυτόχρονα 
αντανακλούσαν και την επιθυμία να υπάρχει η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μέσα από την πρώτη αξιολόγηση οι μαθητές εξέφρασαν τις 
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προσδοκίες, τα συναισθήματα και τις ελπίδες τους για το νέο εγχείρημα. Τα σχόλια που 
δόθηκαν βοήθησαν να αναθεωρηθούν ορισμένοι από τους στόχους και τις δραστηριότητες 
που είχαν τεθεί αρχικά. Η τελική αξιολόγηση αποτέλεσε τροφή για σκέψη για περεταίρω έργα 
eTwinning.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΈΈγινε αρχική και τελική αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές και τους καθηγητές 

μέσω Google forms. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές απόλαυσαν την συνεργασία με 
τους συνομηλίκους τους εταίρους, την επαφή με τον πολιτισμό, την ιστορία και την 
διαφορετική τους κουλτούρα, την απόκτηση νέων γνώσεων μέσα εναλλακτικούς τρόπους 
μάθησης και τέλος την εξάσκηση στην χρήση άλλων γλωσσών.  Η επαγγελματική αλλά και η 
προσωπική παρουσία σε  ένα παγκοσμιοποιημένο καταναλωτικό σύστημα, προϋποθέτει 
γνώσεις – ικανότητες, επικοινωνίας, γλωσσών και συνεχείς μετακινήσεις. Μέσα από αυτό το 
πρόγραμμα οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να ασκηθούν πάνω σ’  αυτά και να αποκτήσουν 
ένα μέρος των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων αλλά κυρίως να είναι πιο ανεκτικοί 
προς τους άλλους ευρωπαίους πολίτες σεβόμενοι ανθρώπους, ανθρώπινα δικαιώματα και 
διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτή ήταν και η επιτυχία του έργου, η προώθηση της ισότητας, η 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. 
Από την μεριά των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι  απέκτησαν 
γνώσεις, εμπειρίες και νέα τεχνογνωσία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα 
μπορέσουν να τις μεταφέρουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το σχολείο βελτίωσε το 
Ευρωπαϊκό του προφίλ, δημιούργησε σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μελών του, τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ τους, την απόκτηση εμπειριών στη διαχείριση σύνθετων 
προγραμμάτων και τέλος στην υιοθέτηση καλών πρακτικών.  Στην διάρκεια του έργου, έγινε 
διάχυση των εργασιών του και των αποτελεσμάτων τους στην σχολική κοινότητα και στο 
διαδίκτυο. Δημιουργήθηκε μία γωνιά eTwinning στον κεντρικό χώρο του σχολείου, όπου 
διαμορφώθηκε ένας πίνακας έκθεσης των προϊόντων του έργου και υπήρξαν δημοσιεύσεις 
στα site  του σχολείου και του Π.Σ.Δ., στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Π.Σ.Δ., στο Twitter και 
στους λογαριασμούς  facebook  του σχολείου και στο eTwinning Greece.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή επιχειρεί την πρόταση διδασκαλίας του Περιοδικού Πίνακα στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Νέων 
Τεχνολογιών, έναντι των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας. Πρόκειται για μια μάλλον 
ολιστική - στο πλαίσιο STEAM -  διδακτική προσέγγιση, όπου η παράμετρος «Art» εκφράζεται 
με τη δυνατότητα της ενεργού δημιουργικής συμμετοχής που παρέχει η διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρμα «iMuSciCA». Η τελευταία, υποστηρίζει άριστα τη διαδικτυακή και 
διασχολική συνεργατική μάθηση, και μπορεί να συμπεριληφθεί στα εργαλεία σύγχρονων και 
καινοτόμων e-Twinning έργων. Στην παρούσα προσέγγιση οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν 
τον Περιοδικό Πίνακα των χημικών στοιχείων συνδυάζοντας γνωστικά ερεθίσματα από τη 
Μουσική και τα Μαθηματικά και να πειραματιστούν κατασκευάζοντας τον δικό τους 
«μελωδικό» Περιοδικό Πίνακα. Με τον τρόπο αυτόν συμμετέχουν ενεργά, δημιουργικά κι 
ανακαλυπτικά στην κατάκτηση γνώσεων και ευρύτερων δεξιοτήτων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιοδικός πίνακας,  περιοδική μεταβολή ιδιοτήτων των χημικών 
στοιχείων, Newlands, Mendeleev, Μoseley  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Η Αριστοτελική θεώρηση της τεχνικής και επιστημονικής γνώσης ως προϊόντος της 
οργανωμένης εμπειρίας στην οποία απολήγουν λειτουργίες της ανθρώπινης μνήμης, βρίσκει 
σαφή έκφραση στην επινόηση, τη χρήση και τη χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα:  
νοητικού επιτεύγματος υψηλής αξίας και ταυτόχρονα ουσιώδους ταξινομητικού εργαλείου, 
με πολλαπλότητα και εύρος εφαρμογών διαρκώς εμπλουτιζόμενο. 

Η ταξινόμηση των δομικών συστατικών του σύμπαντος στον σύγχρονο Περιοδικό 
Πίνακα, χάρη στην οποία συστηματοποιείται η μελέτη των ήδη γνωστών στοιχείων και 
διευκολύνεται η πρόβλεψη και η ανακάλυψη νέων, ιστορικά, συνδέεται με πολυάριθμες και 
επιστημονικά ενδιαφέρουσες προσπάθειες. Η επισκόπηση των προσπαθειών αυτών, αποτελεί 
χρήσιμο διδακτικό εργαλείο για τον διδάσκοντα και ελκυστικό γνωστικό υλικό για τον 
διδασκόμενο. Τόσο η πρωτότυπη  πρόταση του Newlands, το1864, για την ταξινόμηση των 
στοιχείων κατά οκτάβες όσο και η παράλληλη αναφορά στις δυσκολίες και τον χλευασμό που 
αυτός υπέστη για την καινοτόμα του ιδέα, χρησιμεύουν ως ικανοί προκαταβολικοί οργανωτές 
της διδασκαλίας.  Επιπλέον, η ιδέα της ταξινόμησης των χημικών στοιχείων κατά οκτάβες, 
απηχεί την ύπαρξη ομοιοτήτων μεταξύ του Περιοδικού Πίνακα και των μουσικών κλιμάκων 
και διαμορφώνει θετική στάση στη σχολική τάξη, συνδέοντας το επιστημονικά αφηρημένο 
άγνωστο με την -περισσότερο οικεία και μάλλον ευχάριστη- γνώση για τη Μουσική .   Η 
πρωτόλεια θεωρία ταξινόμησης του Newlands στηριζόταν στη συσχέτιση της αρμονίας που 
εντόπισε στα χημικά στοιχεία ανά οκτώ μονάδες ατομικής μάζας και στην αντίστοιχη 
αρμονική σχέση των που εμφανίζεται στους φθόγγους μιας μουσικής κλίμακας. Η 
περιοδικότητα στις χημικές ιδιότητες των χημικών στοιχείων υποστηρίχθηκε, προσδιορίστηκε 
και επεξηγήθηκε με τη συνεισφορά του Meyer και τη μνημειώδη εργασία του Mendeleev. Ως 
ιστορικό αποκύημα προέκυψε ο πρώτος Περιοδικός Πίνακας των 63 τότε γνωστών χημικών 
στοιχείων, το 1869. Με τη βελτίωση του  Moseley, το 1913 και την ταξινόμηση των χημικών 
στοιχείων βάσει του ατομικού τους αριθμού αντί τα ατομικής μάζας τους, προέκυψε ο 
σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας, με έμφαση στο γεγονός ότι η περιοδικότητα της 
ηλεκτρονιακής δομής συνδέεται άμεσα με την περιοδικότητα των ιδιοτήτων των χημικών 
στοιχείων. «ΌΌμως δεν πρέπει να μας ξεφεύγει ότι ο σημερινός περιοδικός πίνακας είναι 
προϊόν των μουσικών οκτάβων του Newlands, των ρυθμών του Meyer και της διορατικότητας 
του Mendeleev» (Λιοδάκης κ.ά., 2017).  

Επικυρώνοντας τη διαχρονική σημαντικότητα του Περιοδικού Πίνακα, η UNESCO και η 
μόνιμη Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα ΈΈθνη ανακοίνωσαν τον εορτασμό 
του Διεθνούς έτους του Περιοδικού Πίνακα των χημικών στοιχείων για το 2019, με στόχο την 
διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι:  «Ο 
Περιοδικός Πίνακας των χημικών στοιχείων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματα 
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στην Επιστήμη, που εμπεριέχει την ουσία όχι μόνο της Χημείας, αλλά και της Φυσικής και της 
Βιολογίας. Είναι ένα μοναδικό εργαλείο που επιτρέπει στους επιστήμονες να προβλέψουν την 
εμφάνιση και τις ιδιότητες της ύλης στη Γη και στο υπόλοιπο Σύμπαν. Το 1869 θεωρείται το 
έτος επινόησς του Περιοδικού Συστήματος από τον Dmitry Mendeleev. Το 2019 θα είναι η 150η 
επέτειος της επινόησης αυτής. Το 2019 ανακηρύσσεται “Διεθνές ΈΈτος Περιοδικoύ Πίνακα 
(International Year of Periodic Table - IYPT)” , από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών, και την UNESCO. Eίναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την προβολή της σημασίας 
του Περιοδικού Πίνακα στην Επιστήμη, την Τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
ανθρωπότητας»  (https://bit.ly/2DBr0mB). 

Τα προαναφερθέντα συνηγορούν υπέρ του εγχειρήματος σχεδιασμού κι εφαρμογής 
συνεργατικής εκπαιδευτικής δράσης με εστίαση στην ιστορική εξέλιξη των ιδεών για τον 
Περιοδικό Πίνακα και στην επιστημονική του αξία. Το eTwinning προσφέρεται ιδανικά για 
την υλοποίηση της ιδέας, δίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας σχολικών κοινοτήτων, 
προωθώντας τη χρήση των ΤΠΕ και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του ψηφιακού 
εγγραμματισμού. Επιπλέον, η συνεργατική μάθηση μέσω eTwinning συμβάλλει στην 
προσαύξηση του κινήτρου για μάθηση και εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες 
επικοινωνίας, επιχειρηματολογίας, συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και δημιουργικότητας. 

Σε συνδυασμό με τα οφέλη του eTwinning σχεδιασμού, με την αξιοποίηση της 
πλατφόρμας  «iMuSciCA (Interactive Music Science Collaborative Activities - Διαδραστικές 
συνεργατικές δράσεις με αντικείμενο τη Μουσική και την Επιστήμη)», εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε πρωτότυπες εκπαιδευτικές εμπειρίες όπως η 
χειρονομική αλληλεπίδραση ερμηνείας εικονικών μουσικών οργάνων (αναγνώριση κινήσεων 
χεριών) καθώς και η γραφιδική διάδραση (αναγνώριση ανθρώπινης γραφής). Μέσω της εν 
λόγω σύγχρονης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η διδακτική προσέγγιση της 
δομής και της χρησιμότητας του Περιοδικού Πίνακα αποκτά ενδιαφέρον κι 
αποτελεσματικότητα, στο πλαίσιο του μοντέλου «STEAM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics combined with Arts)» , με έμφαση στην ενεργό και βιωματική ανακαλυπτική 
μάθηση.  Επιπλέον, το τρισδιάστατο περιβάλλον του iMuSciCA, παρέχοντας τη δυνατότητα 
δημιουργίας εικονικών μουσικών οργάνων (virtual musical instruments), προσελκύει έντονα το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Στο περιβάλλον αυτό, δεδομένου ότι μπορούν να δημιουργήσουν 
πραγματικά ή φανταστικά μουσικά όργανα με τα χαρακτηριστικά επιλογής τους, μπορούν να 
παράξουν και να επεξεργαστούν ήχους.  

Στο διαδραστικό και πολυδύναμο περιβάλλον iMuSciCA, η προσεκτικά σχεδιασμένη 
δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μουσικού οργάνου που η κάθε νότα του αντιστοιχεί σε ένα 
γνωστό χημικό στοιχείο, οδηγεί στην κατασκευή ενός πρωτότυπου «μελωδικού»  Περιοδικού 
Πίνακα. Με το πλεονέκτημα της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της «γλώσσας της Μουσικής», 
η επικοινωνία και η συνεργατική μάθηση π.χ. στο περιβάλλον του eTwinning,  διευκολύνονται 
ιδιαίτερα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα και να ακούσουν την μελωδία που προκύπτει από 
στοιχεία των ίδιων ομάδων – στηλών του Περιοδικού Πίνακα, να συζητήσουν τη σύλληψη 
του Newlands περί «οκτάβων» των μουσικών φθόγγων και «οκτάδων» των χημικών στοιχείων, 
αντιλαμβανόμενοι πολυαισθητηριακά την έννοια της ταξινόμησης και την περιοδικότητα των 
ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 Η διδακτική παρέμβαση προτείνεται για μαθητές Α΄ Λυκείου, καθώς συνδέεται με τη 

διδακτική ενότητα «Ο Περιοδικός Πίνακας» της Χημείας της τάξης αυτής. Μπορεί να 
υλοποιηθεί στα δεδομένα χρονικά όρια του μαθήματος της Χημείας, αλλά και στο πλαίσιο της 
ερευνητικής εργασίας (project). Ενδιαφέρον και εύληπτο υλικό που αφορά τις πρότερες και τη 
σύγχρονη μορφή του Περιοδικού Πίνακα, μπορεί να αντληθεί από πολυάριθμες πηγές, 
μεταξύ των οποίων μπορούν να αναφερθούν: «Το Περιοδικό Βασίλειο» (Atkins P. W. (1994), 
«Το ΌΌνειρο του Μεντελέγιεφ» (Strathern P., 2004), «Μεγάλοι Χημικοί-Η παλιά Φρουρά» 
(Βάρβογλης Α., 1995). Η περίπτωση των οκτάβων του Newlands ως αφόρμηση, επιτρέπει τον 
συσχετισμό των χημικών στοιχείων με μουσικά πεδία και επιτρέπει τη διδασκαλία μέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικτυακής πλατφόρμας iMuSciCA. Παράλληλα, οι αριθμητικές σχέσεις που 
συνδέονται με την περιοδικότητα των ιδιοτήτων των στοιχείων, επιτρέπουν την εφαρμογή 
αριθμητικών/μαθηματικών υπολογισμών, τη γραφική αναπαράστασή τους, την εξαγωγή 
συμπερασμάτων και τον σχηματισμό αντιπροσωπευτικών αλγορίθμων. Δύο ή περισσότερες 
σχολικές μονάδες, στο πλαίσιο eTwinning έργου, μπορούν να υλοποιήσουν συνεργατικά τόσο 
την τεκμηρίωση της ιστορικής εξέλιξης των ιδεών γύρω από την περιοδικότητα των ιδιοτήτων 
των χημικών στοιχείων και την ταξινόμησή τους στον Περιοδικό Πίνακα, όσο και τη 
συσχέτιση του Περιοδικού Πίνακα με τη Μουσική και των χημικών στοιχείων με μουσικούς 
φθόγγους, με τη χρήση των εργαλείων του iMuSciCA. 
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Η ευρηματικότητα και η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων μαθητών δεν θα 
δυσκολευτεί να αναπτυχθεί μέσω των πολυάριθμων δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας και τις ποικίλες πηγές άντλησης σχετικών πληροφοριών. 

H διδακτική παρέμβαση μπορεί να σχεδιαστεί για μαθητές Α΄ Λυκείου σε δύο φάσεις,  
πλαίσιο στο οποίο γίνεται ο ενδεικτικός σχεδιασμός που περιγράφεται παρακάτω. Προφανώς 
για την υλοποίηση ερευνητικής εργασίας στο πεδίο αυτό, το διδακτικό υλικό εμπλουτίζεται, 
διευρύνεται και προσαρμόζεται κατάλληλα. Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων και ο 
Περιοδικός Πίνακας αποτελούν διδακτέα ύλη στη Χημεία της  Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ 
Λυκείου, τάξεις στις οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν τμήματα της παρούσας 
διδακτικής πρότασης. 

Η στόχευση αφορά, ως επί το πλείστον, τα ακόλουθα σημεία: 
Στο τέλος της διδασκαλίας, οι μαθητές να είναι ικανοί 
• Να εξιστορούν την εξέλιξη και την ανάγκη ταξινόμησης των χημικών στοιχείων 
• Να περιγράφουν τον Περιοδικό Πίνακα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη 

ορολογία 
• Να συνδέουν τη θέση στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα με την ηλεκτρονιακή 

δομή τους 
• Να προβλέπουν τη χημική συμπεριφορά στοιχείου βάσει της θέσης του στον 

Περιοδικό Πίνακα. 
• Να χρησιμοποιούν απλές μαθηματικές σχέσεις που περιγράφουν τη δομή και τη 

θέση των στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα 
• Να περιγράφουν τη συνεισφορά της Μουσικής στην επινόηση του Περιοδικού 

Πίνακα 
• Να συνδέουν τα χημικά στοιχεία με μουσικά «στοιχεία» 
• Να αναπαριστούν ποικιλότροπα την περιοδικότητα π.χ. στην ατομική ακτίνα των 

στοιχείων. 
 
1η διδακτική φάση: «Από την Οκτάβα, στην Οκτάδα: Γνωριμία με τον Περιοδικό Πίνακα 

– Ιστορική εξέλιξη». 
Σε αυτή τη φάση θα επιχειρηθεί η διέγερση του ενδιαφέροντος των παιδιών και η 

εξάσκησή τους στην παρατήρηση, την έρευνα και την διαμόρφωση τεκμηριωμένων 
προβλέψεων σε σχέση με την ταυτότητα των χημικών στοιχείων και την  κατάταξή τους στον 
Περιοδικό Πίνακα. Οι μαθητές είναι οργανωμένοι σε ομάδες και συνεργάζονται βάσει των 
οδηγιών του Φύλλου εργασίας. Καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να 
παρακολουθήσουν σχετικά video και να ανταλλάξουν απόψεις, όπως φαίνεται στην 
ενδεικτική παράθεση που ακολουθεί. 
  
Ενδεικτικό Ψηφιακό Υλικό - Εργασίες - Δραστηριότητες 
 Οι μαθητές παρακολουθούν το video «Το τραγούδι των χημικών στοιχείων» 
(https://bit.ly/2Bm6rYI ),  γράφουν ονόματα και σύμβολα χημικών στοιχείων και συζητούν τις 
ιδιότητές τους. Εντοπίζουν χημικά στοιχεία στον διαδικτυακό Περιοδικό Πίνακα 
(https://bit.ly/2egbWh5) και περιγράφουν εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή (Εκόνα 1).  
 

 
Εικόνα 1:  Ο Περιοδικός Πίνακας, εικονογραφημένος 

 Σχολιάζουν το video (https://bit.ly/2NaHSQG ) για την ιδέα των οκτάβων  του Newlands, που 
πηγάζει από τη μουσική του παιδεία.  Η ιδέα του Newlands, αποτυπώνεται συνοπτικά στην 
Εικόνα 2: 
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Εικόνα 2:  Η ιδέα του Newlands για τη σχέση των χημικών στοιχείων με τη Μουσική 

Αντλώντας πληροφορίες από την εικόνα του Περιοδικού Πίνακα (Εικόνα 3) , 
αναζητούν  πιθανές σχέσεις μεταξύ των σημείων τήξης των χημικών στοιχείων: 

 

 
Εικόνα 3:  Περιοδικότητα στις τιμές των σημείων τήξης των χημικών στοιχείων (https://bit.ly/2KcM7hj) 

 Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν ερωτήματα και να συνεργαστούν σε 
δραστηριότητες όπως οι ακόλουθες:  

• Πόσες λέξεις μπορούν να δημιουργηθούν με συνδυασμούς των 24 γραμμάτων του 
αλφαβήτου και πόσες χημικές ενώσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τα 118 
γνωστά χημικά στοιχεία;  

• Σε σχολικές τάξεις του 1750, πιστεύετε ότι διδάσκονταν οι μαθητές τον  Περιοδικό 
Πίνακα; 

• Ποια από τις δύο εικόνες που ακολουθούν πιστεύετε ότι βοηθάει περισσότερο στην 
μελέτη των χημικών στοιχείων και για ποιον/ποιους λόγο/ους (Εικόνα 4); 
 

  
Εικόνα 4:  Τα γνωστά χημικά στοιχεία έως το 1860 

 
• Θα υποστηρίζατε ότι η σχέση της Μουσικής με την επινόηση της ταξινόμησης των 

στοιχείων και τη δημιουργία του Περιοδικού Πίνακα είναι σημαντική; 
• Φανταστείτε ότι μετά την ταξινόμηση των τότε γνωστών χημικών στοιχείων, ο 

Mendeleev είχε αποκτήσει ικανότητες… μάντη, αφού προέβλεπε με απόλυτη 
ακρίβεια τις ιδιότητες των άγνωστων ως τότε χημικών στοιχείων και των χημικών 
τους ενώσεων! 

• Να γράψετε μία διαφορά ανάμεσα στις προβλέψεις του Mendeleev και στις 
προβλέψεις π.χ. του Μαντείου των Δελφών.  
…………………………………………………………. 
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• Πώς σχετίζεται η θέση του κάθε στοιχείου στον Περιοδικό Πίνακα με την 
ηλεκτρονιακή δομή του; 

• Τι είναι οι περίοδοι και τι οι ομάδες του Περιοδικού Πίνακα; 
• Τι κοινό έχουν τα στοιχεία μιας ομάδας/μιας περιόδου του Περιοδικού Πίνακα; 
• Αν σε κάθε χημικό στοιχείο αντιστοιχούσε μία νότα και οι νότες των διαδοχικών 

στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα διέφεραν κατά ένα ημιτόνιο, σε ποιες νότες θα 
αντιστοιχούσαν οι ατομικοί αριθμοί των ευγενών αερίων (2-10-18-36-54-86), 
αρχίζοντας από το Ντο (C) για το υδρογόνο (1H); 
……………………………………………………… 

• Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του iMuSciCA (https://platform.imuscica.eu) , 
μπορείτε να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1):  

 
Σύμβολο 
Στοιχείου 

Ατομικός 
Αριθμός (Ζ) 

Νότα 
(Ελληνικά) 

Νότα 
(Αγγλικά) 

Συχνότητα 

He 2    
Ne 10    
Ar 18    
Kr 36    
Xe 54    
Rn 86    

Πίνακας 1:  Αντιστοίχιση των ατομικών αριθμών των ευγενών αερίων, με μουσικούς φθόγγους και 
συχνότητες 

Ως σύγχρονοι συνεχιστές του έργου των μεγάλων επιστημόνων, θα έχει ενδιαφέρον να 
προσπαθήσετε να ακούσουμε ήχους και μελωδίες του Περιοδικού Πίνακα! 

Το μονόχορδο της πλατφόρμας iMuSciCA, αποτελείται από ένα ηχείο και μια χορδή, 
της οποίας το υλικό μπορείτε να το επιλέξετε ανάλογα με το πείραμά σας. Φροντίστε σε κάθε 
πείραμα η τάση της χορδής να παραμένει σταθερή. Επιλέξτε για το μονόχορδό σας  τα υλικά 
του πίνακα (Πίνακας 2) και γράψτε δίπλα τη συχνότητα του παραγόμενου φθόγγου. 
 

α/α Στοιχείο Σύμβολο Συχνότητα 
1 Αργίλιο Al  
2 Ψευδάργυρος Zn  
3 Σίδηρος Fe  
4 Κασσίτερος Sn  

Πίνακας 2:  Στοιχείων / Υλικών και συχνοτήτων του μονόχορδου της πλατφόρμας iMuSciCA 

Να συζητήστε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα και να τις καταγράψετε συνοπτικά 
για συζήτηση στην ολομέλεια, στο τέλος.  

Σε κάθε ένα ευγενές αέριο, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε  μία νότα και να την 
ακούσουμε στο μονόχορδο (Εικόνα 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 5:  Το μονόχορδο της 
πλατφόρμας iMuSciCA 

 
 
 
2η Φάση: «Η μελωδία των στοιχείων:  Ακούγοντας τον Περιοδικό Πίνακα με τα εργαλεία του 
iMuSciCa». 
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Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τον πάγκο εργασίας του iMuSciCA για να 
δημιουργήσουν ένα μουσικό όργανο το οποίο θα αισθητοποιεί την περιοδικότητα των 
ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων.  Ακολουθούν οι  παρουσιάσεις των εργασιών των ομάδων, 
συζήτηση, αναστοχασμός και αξιολόγηση. Στη συνέχεια  περιγράφονται ενδεικτικά σημεία 
της φάσης αυτής: 

 
Ενδεικτικό Ψηφιακό Υλικό – Εργασίες - Δραστηριότητες 

Οι μαθητές κατασκευάζουν την «Κιθάρα του Περιοδικού Πίνακα», ένα ηλεκτρονικό 
μουσικό όργανο, κάθε νότα του οποίου αντιστοιχεί σε ένα χημικό στοιχείο. Η ταστιέρα έχει 
μήκος 70cm και, χορδίζοντας 5 χορδές στην ίδια νότα αλλά σε διαφορετική τονικότητα, 
μπορούν να έχουν 118 διαφορετικούς ήχους.   

 
Εικόνα 6:  Κιθάρα του iMuSciCA για την μουσική αισθητοποίηση των χημικών στοιχείων 

 
Στη διεύθυνση: https://workbench.imuscica.eu, με πρωτότυπα εργαλεία, σχεδιάζουν  μία 

κιθάρα με πέντε χάλκινες χορδές, με τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στον πίνακα 
(Πίνακας 3): 

 
Ακτίνα χορδής 

(mm) 
Συχνότητα (Hz) Μήκος 

(cm) 
Τάση 
(Ν) 

Νότα 

1,63 55 67 90 Α 
0,81 110 67 90 Α 
0,41 220 67 90 Α 
0,2 440 67 90 Α 
0,1 880 67 90 Α 

Πίνακας 3:  Χαρακτηριστικά των 5 χορδών της «Κιθάρας του Περιοδικού Πίνακα» 

 
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πάγκο εργασίας του iMuSciCA για να 

κατασκευάσουν ένα ψηφιακό μονόχορδο (https://workbench.imuscica.eu), με τις διάφορες 
παραμέτρους της χορδής και με την τρισδιάστατη κίνηση του μονοχόρδου (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7:  Μονόχορδο του iMuSciCA για την μουσική αισθητοποίηση διαφορετικών ιδιοτήτων των 

χημικών στοιχείων 

Επιλέγοντας το υλικό χορδής (π.χ αλουμίνιο), ορίζουν την τάση στα 70N και το μήκος 
της χορδής στο 1m. Διαπιστώνουν το ρόλο των υλικών, ακούγοντας ότι μία χορδή από 
αργίλιο, μία χορδή από σίδηρο και μία χορδή από χαλκό, σε ένα μονόχορδο με ίδιο πάχος και 
ίδια τάση, ηχούν διαφορετικά. 

Στο περιβάλλον «Μουσικός Ασπροπίνακας» αντιστοιχίζουν διαδοχικές νότες στους 
αριθμούς 2-10-18-36-54-86 (ατομικοί αριθμοί των ευγενών αερίων), προσπαθούν να 
«ακούσουν» την αρμονία και την ομοιότητα των ιδιοτήτων των ομοειδών στοιχείων. Στη 
συνέχεια δοκιμάζουν το ίδιο με τους αριθμούς 3-11-19-37-55-87 (ατομικοί αριθμοί των 
αλκαλίων) και σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους. 
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Εικόνα 8:  Ο «Μουσικός Ασπροπίνακας» του iMuSciCA 

 
 Μέσω των μαθηματικών εργαλείων του iMuSciCA και του περιβάλλοντος 
«Ηχοποίησης» (Εικόνα 9) μπορούν μπορούν να σχεδιαστούν γραφικές παραστάσεις, οι οποίες 
αισθητοποιούνται στη συνέχεια επίσης ηχητικά. 
 

 
Εικόνα 9:  Το περιβάλλον «ηχοποίησης» του iMuSciCA 

 
 

Με την καταγραφή και την ηχοποίηση εντοπίζονται και σχολιάζονται οι περιοδικές 
μεταβολές της ατομικής ακτίνας (Εικόνα 10) , του σημείου τήξης και της ενέργειας 1ου 
ιοντισμού των χημικών στοιχείων. 

 
 

  
Εικόνα 10:  Μεταβολή της  ατομικής ακτίνας των χημικών στοιχείων στον Περιοδικό Πίνακα 

 
 Ως εργασία εμπέδωσης ζητείται στους μαθητές να σχεδιάσουν  ένα διαφημιστικό 

φυλλάδιο για την προώθηση του μουσικού οργάνου που κατασκεύασαν. Ακολουθούν 
παρουσιάσεις εργασιών, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση και συμπλήρωση του φύλλου 
αξιολόγησης της ενότητας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η γνωριμία με τον Περιοδικό Πίνακα των Χημικών Στοιχείων με τα εργαλεία της 

πλατφόρμας iMuSciCA, είναι πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, 
αφού 

• ενσωματώνει όλα τα πεδία του μοντέλου STEAM 
• συνδέει τα Μαθηματικά με τη Μουσική και, μέσω αυτών υποστηρίζει την 

αισθητοποίηση αφηρημένων ή ασαφών εννοιών, δομών και φαινομένων 
• καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, την καινοτομία, την 

ομαδοσυνεργατική λήψη αποφάσεων και ευθυνών 
• παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων μέσω των οποίων 

προσελκύεται το ενδιαφέρον και αφομοιώνεται η νέα γνώση δημιουργικά και 
ανακαλυπτικά. 

 Η κοινότητα του eTwinning, όντας πολυδύναμη και πολυπολιτισμική, με διαφορετικές 
γλώσσες και γνωστικές καταβολές, προσφέρεται για την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων 
με άξονα παγκοσμίως αναγνωρίσιμα στοιχεία επιστημονικής κληρονομιάς όπως ο Περιοδικός 
Πίνακας. Ο ενιαίος χημικός συμβολισμός, η παγκοσμιότητα της Μουσικής και η διεθνής 
γλώσσα  των Αριθμών, μπορούν να αποτελέσουν στέρεα βάση για την υλοποίηση του 
περιγραφόμενου διδακτικού εγχειρήματος. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   

Η βοήθεια του καθηγητή Μουσικής κ. Ηλία Καππάκου στην αναζήτηση και τον 
σχεδιασμό του φανταστικού μουσικού οργάνου της διδακτικής παρέμβασης, το οποίο 
αισθητοποιεί ηχητικά τον Περιοδικό Πίνακα, ήταν ανεκτίμητη και τον ευχαριστούμε θερμά. 
Ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον ακάματο Συντονιστή του iMuSciCA  κ. Πέτρο Στεργιόπουλο 
για την πολύπλευρη υποστήριξή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -  ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ………………………………………………………………………… 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……………………………………………………… ΤΜΗΜΑ………………… 
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Ερώτηση 1: ΊΊσως διαπιστώσατε ήδη ότι η Μουσική  αποκαλύπτεται αναπάντεχα στα 
επιστημονικά πεδία κάθε είδους και, βέβαια, δεν αποτελούσε τυχαία αναπόσπαστο τμήμα της 
εκπαίδευσης των αρχαίων προγόνων μας! Πόσα και ποια χημικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε 
στο επίθετο του διάσημου τραγουδιστή Frank SiNAtRα;  
(Μπορείτε να απολαύσετε παράλληλα και το νοσταλγικό «My Way» (https://bit.ly/2kPqrcr) 
 

Ερώτηση 2: Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 
Ο Π.Π. των στοιχείων περιέχει οριζόντιες σειρές που ονομάζονται οκτάβες. 
Ο Π.Π. των στοιχείων περιέχει κατακόρυφες στήλες που ονομάζονται ομάδες. 
Η κάθε στήλη του Π.Π. περιέχει στοιχεία με παρόμοιες χημικές ιδιότητες.  
Η κάθε γραμμή του Π.Π. περιέχει στοιχεία κατ’ αύξουσα σχετική ατομική μάζα.  
Ο αριθμός της γραμμής του Π.Π. και ο αριθμός των στοιβάδων των ηλεκτρονίων κάθε 
στοιχείου, ταυτίζονται.  
 

Ερώτηση 3:  ΈΈνα στοιχείο βρίσκεται στην 3η περίοδο και στην ΙΙΙΑ ομάδα του Π.Π. Να 
βρείτε την ηλεκτρονιακή του δομή και τον ατομικό αριθμό του στοιχείου. 
 
Ερώτηση 4: Για τα χημικά στοιχεία Α,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Λ και Μ του περιοδικού πίνακα, να 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
Α                 Β 
                Δ  
 Ε              Γ  Λ 
                  
 Θ               Ζ  
Μ                  
                  
 
1. Αν τα χημικά στοιχεία ήταν νότες, ποια θα τοποθετούσατε στην ίδια οκτάβα και γιατί; 
2. Ποιο ή ποια από τα χημικά στοιχεία είναι αλκάλια; 
3. Ποια χημικά στοιχεία είναι αλκαλικές γαίες και πόσο διαφέρουν οι ατομικοί αριθμοί τους; 
4. Με ποιο ή ποια άλλα στοιχεία το Ζ  έχει παρόμοιες ιδιότητες;  
5. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη θέση το στοιχείο Σ του οποίου ο ατομικός αριθμός 
διαφέρει κατά 4 από τον ατομικό αριθμό του Ζ. 
6. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη θέση το στοιχείο Χ με  ατομικό αριθμό 15. 
 
Ερώτηση 5: Πόσο διαφέρουν οι ατομικοί αριθμοί πέντε διαδοχικών στοιχείων που ανήκουν 
στην ίδια περίοδο του Π.Π. ; 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ερώτηση 6: Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του 4ου αλκαλίου και ποιος του 3ου  αλογόνου; 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Ερώτηση 7: Ποια παρατήρηση οδήγησε τον Newlands στην δημιουργία του 1ου Περιοδικού 
πίνακα; Πώς συνδέεται η παρατήρηση αυτή με τα εργαλεία του iMuSciCA που 
χρησιμοποιήσατε; 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος στο μάθημα των 
Αγγλικών με βάση ένα έργο eTwinning: Μελέτη περίπτωσης 

μέσα από το έργο “The flatmates” 
 

Καρβούνη Αθηνά 
 

ΠΕ06: 2ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
athina103@yahoo.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση μιας προσπάθειας με στόχο τη διδασκαλία 
των Αγγλικών μέσα από ένα έργο eTwinning καθ’όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Συγκεκριμένα, αφού εξετάσουμε τους στόχους του νέου Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών 
για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) και τους στόχους και τα εργαλεία της μεθόδου Project, στην 
οποία βασίζονται τα έργα eTwinning,  θα μελετήσουμε μέσα από ένα παράδειγμα, 
συγκεκριμένα το eTwinning έργο “The flatmates”, πώς το μάθημα των Αγγλικών θα μπορούσε 
να διδαχθεί ενσωματώνοντας το έργο αυτό στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Το 
έργο αυτό στο οποίο συμμετέχουν μαθητές της  Α’ τάξης Γυμνασίου (επίπεδο Α2/Α2+) 
υλοποιείται τη φετινή χρονιά σε συνεργασία με 3 ακόμη χώρες: τη Γαλλία, την Ιταλία και την 
Ουκρανία και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι δραστηριότητες που έχουν 
συμπεριληφθεί να ακολουθούν τις οδηγίες του νέου Σχολικού Προγράμματος Σπουδών για 
τις Ξένες Γλώσσες και να εκτείνονται χρονικά από Οκτώβρη έως και Μάιο, δηλ. σε όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αγγλικά, Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-
ΞΓ), Μέθοδος Project 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ 
 Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) είναι το νέο πρόγραμμα 

σπουδών που τέθηκε σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2016 και αφορά στη διδασκαλία όλων 
των ξένων γλωσσών στο ελληνικό σχολείο. Είναι πρόγραμμα σπουδών (curriculum),όχι 
αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) και για πρώτη φορά είναι κοινό για όλες τις ξένες γλώσσες 
του σχολείου και ενιαίο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν 
προσδιορίζει την ύλη που πρέπει να διδαχτούν οι μαθητές κάθε τάξης (π.χ. τα γραμματικά 
και λεξιλογικά στοιχεία), αλλά προσδιορίζει τους γενικούς και επιμέρους δείκτες 
επικοινωνιακής και γλωσσικής επάρκειας σύμφωνα με την 6βαθμη κλίμακα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, η οποία ορίζει τα επίπεδα Α1 έως Γ2 , όπου το επίπεδο Β είναι το επίπεδο 
γλωσσομάθειας που είναι επιθυμητό να έχουν αποκτήσει όλοι/ες οι μαθητές/τριες στην πρώτη 
ξένη γλώσσα, τα αγγλικά, ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.  

Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ, η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και 
επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά είναι και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε νοήματα 
και έτσι «χτίζουμε» την πραγματικότητα. Το ΕΠΣ-ΞΓ προάγει συστηματικά τη διδασκαλία 
και εκμάθηση της ξένης γλώσσας ως φορέα πολιτισμού, θέτοντας ως γενικό του στόχο την 
προετοιμασία του ατόμου για τη λειτουργία του στα σύγχρονα πολύγλωσσα και 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής του συνείδησης και 
συνάδει απολύτως με τη γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση 
της πολυγλωσσίας.  Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι μια διαδικασία με ποικίλα 
εκπαιδευτικά οφέλη, ικανή να επηρεάσει και να εμπλουτίσει την αντίληψή μας για ό,τι μας 
περιβάλλει. Συνεπώς το μάθημα της ξένης γλώσσας στο σχολείο έχει μεν χρηστική αξία, αλλά 
έχει παράλληλα σημαντική εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία, η οποία μπορεί να αναδειχτεί 
όταν το μάθημα δεν γίνεται με αποκλειστικό στόχο την προετοιμασία για εξετάσεις 
πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο σχολείο προκειμένου ο 
μαθητής να αναπτύξει γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση και διαμεσολαβητική 
ικανότητα.  

Με αυτές τις διατυπώσεις ως βασική αρχή, έγινε για πρώτη φορά προσπάθεια στο νέο 
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών να οργανωθεί η ύλη με βάση το επίπεδο 
γλωσσομάθειας, δηλ. τα λειτουργικά και δομικά στοιχεία που αναμένεται να γνωρίζει ο 
μαθητής σε κάθε επίπεδο. Ειδικότερος στόχος του είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τί 
πρέπει να πετύχει σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσης του, χωρίς να καθορίζει το πώς. 
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«Γνωρίζω» καλά μια γλώσσα σημαίνει συνήθως πως έχω αναπτύξει γραμματισμό στη γλώσσα 
αυτή ή μάλλον πολλούς γραμματισμούς για να μπορώ να συμμετέχω αποτελεσματικά σε 
ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας με προφορικό ή και γραπτό λόγο, χρησιμοποιώντας τον εν 
λόγω γλωσσικό κώδικα. ΌΌσο καλύτερη γνώση της γλώσσας έχει κάποιος, σε τόσο 
περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις μπορεί να μετέχει χρησιμοποιώντας τη γλώσσα με 
μεγαλύτερη ευχέρεια και, κυρίως, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να πετύχει 
συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους. ΈΈτσι λοιπόν ο μαθητής καλείται να αναπτύξει, 
ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειάς του, τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διαβάζει, να 
γράφει, να μιλά και να καταλαβαίνει τι λένε ομιλητές της ξένης γλώσσας σε κοινωνικά, 
επαγγελματικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Καλείται, επιπλέον, να αξιοποιήσει τη 
γλωσσική εμπειρία του και την ικανότητά του να σκέφτεται κριτικά προκειμένου να συνδέσει 
την ξένη γλώσσα με τη μητρική του για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής 
μεταφέροντας πληροφορίες από τη μία γλώσσα στην άλλη. 

Παράλληλα με το ΕΠΣ-ΞΓ, θα ήθελα να αναφερθώ και τους γενικούς στόχους της 
Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης,  όπως  διατυπώνονται στο «Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα 
Σπουδών» (ΕΣΠΣ). Συνοπτικά αυτοί είναι: 

 •   Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες (διατύπωση ερωτημάτων, 
προσδιορισμός και επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός και μεθόδευση διερευνήσεων, 
αναζήτηση και αξιοποίηση ερευνητικών εργαλείων, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων)  

•   Κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων (αναγνώριση εννοιών και 
διαδικασιών, διασύνδεση ιδεών και εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών, 
κατανόηση και περιγραφή γεγονότων, επίλυση προβλημάτων) 

•   Επικοινωνία και συνεργασία (ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων, 
διασαφήνιση ιδεών και απόψεων, συνεργασία για συλλογικά επιχειρήματα, 
τεκμηρίωση θέσεων, επίλυση προβλημάτων, συνεργασία για ένα τελικό αποτέλεσμα) 

•   Παραγωγή και δημιουργία – έξοδος στην κοινότητα: (συμπεράσματα και προτάσεις, 
παραγωγή έργων ποικίλων μορφών, πχ ερευνητικών, καλλιτεχνικών, κ.λπ., 
δημοσιοποίηση των έργων αυτών στην κοινότητα και αποδοχή της κριτική αυτής)  
(Δενδρινού & Καραβά, 2013) 

Επιπλέον, το ΕΠΣ-ΞΓ είναι το πρώτο σχολικό πρόγραμμα σπουδών που επιχειρεί να 
συμπεριλάβει στο σύστημα διαβάθμισης των επιπέδων γνώσης της ξένης 
γλώσσας περιγραφητές που έχουν σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
επικοινωνία, καθώς αναγνωρίζει πως ένα σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας των νέων 
σήμερα γίνεται με τη χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ). ΈΈτσι, 
λοιπόν, ο/η  εκπαιδευτικός αναμένεται να καταβάλλει προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα 
διαθέσιμα υλικά εκμάθησης της ξένης γλώσσας, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας κ.λπ. και να εφαρμοστούν σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, 
αλλά και κάθε σχολική μονάδα να διασφαλίσει πως μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο για το μάθημα της ξένης γλώσσας 
καθώς και βιντεοπροβολέα, διαδραστικό πίνακα με πρόσβαση στο διαδίκτυο, κτλ. (Το Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και η εφαρμογή του) 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν και τους στόχους της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, 
όπου δίνεται  έμφαση στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, στο ΤΙ μπορεί να κάνει ο 
μαθητής  και όχι στο ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως το μαθητικό δυναμικό, τους εκπαιδευτικούς και τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης 
ανά περιοχή και σχολείο (Δενδρινού & Καραβά, 2013)  αλλά και τους γενικότερους στόχους 
της σχολικής εκπαίδευσης, η έμφαση μετατοπίζεται από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή, 
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ενεργητική και βιωματική μάθηση, στη διασύνδεση με 
προηγούμενες γνώσεις ώστε να γίνεται καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση, ενώ παράλληλα 
ενισχύεται ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του κάθε μαθητή και το διαφορετικό στυλ 
μάθησης μέσα σε ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα διδασκαλίας όπου γίνεται συχνή χρήση 
εργαλείων ΤΠΕ. 

Με το ΕΠΣ-ΞΓ, το οποίο συνιστά, όπως έχει ήδη ειπωθεί, πρόγραμμα σπουδών και όχι 
αναλυτικό πρόγραμμα, επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
διαμορφώσει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα. Ο σχεδιασμός του αναλυτικού 
προγράμματος, βάσει του νέου Προγράμματος Σπουδών, απαιτεί αποφάσεις του 
εκπαιδευτικού ως προς το επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας στο οποίο θα στοχεύει το 
μάθημα μιας σχολικής χρονιάς, τους μαθησιακούς στόχους τους οποίους θα επιδιώξει να 
επιτύχουν οι μαθητές του, καθώς και τα γλωσσικά μέσα στα οποία θα εστιάσει στο χρονικό 
διάστημα που έχει στη διάθεσή του.( (Δενδρινού & Καραβά, 2013). ΈΈτσι λοιπόν, παρέχεται 
περισσότερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό και του αναγνωρίζεται η δυνατότητα να 
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δημιουργήσει δικά του σχέδια μαθήματος και να αντλήσει υλικό και από άλλες πηγές και όχι 
μόνο από το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο αποκτά δευτερεύοντα  ρόλο.  

Μια τέτοια δυνατότητα αποτελεί και η διαδικτυακή πύλη του eTwinning. Οι δυνατότητες 
που παρέχονται μέσα από το eΤwinning portal  δίνουν επιπλέον κίνητρο στους μαθητές να 
επικοινωνήσουν σε αληθινά περιβάλλοντα επικοινωνίας με πραγματικούς συνομιλητές, όπου 
η χρήση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαιότητα προκειμένου να ανταλλάξουν 
απόψεις αλλά και να εργαστούν μαζί σε διακρατικές ομάδες για να πετύχουν τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Η βασική μεθοδολογία 
που διέπει τα έργα eTwinning είναι η μέθοδος Project.  

ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 
Ως «μέθοδο Project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «ομαδικής διδασκαλίας 

στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και 
διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν».(Frey, 1998)  

Ο Ματσαγγούρας (2003) αναφέρει ότι τα project (συνθετικές δημιουργικές εργασίες ή 
σχέδια εργασίας) στηρίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών για μάθηση, 
διερεύνηση και δράση, και παρέχουν απόλυτη ελευθερία στους/στις μαθητές/τριες ως προς 
την επιλογή του θέματος, των μέσων, διαδικασιών και τρόπων έκφρασης και παρουσίασης 
του προϊόντος της συλλογικής εργασίας τους. Με αυτήν την έννοια συμπεριλαμβάνει στον 
όρο project «κάθε μαθητική εργασία που εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία συλλογής και 
επεξεργασίας πρωτογενών πληροφοριών και υλικών και τους επιτρέπει να συνθέσουν με 
δημιουργικό τρόπο ένα δικό τους έργο, που παίρνει τη μορφή λόγου, καλλιτεχνήματος ή 
κατασκευής».  

� ����� ���/��� ������������� ��� ��� ������� ��� ������ 
PROJECT 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο ενός project είναι πολύ σημαντικός παρόλο 
που διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό απ’ αυτόν που αναλαμβάνει κατά την παραδοσιακή, 
μετωπική διδασκαλία. Δεν είναι πλέον ο αποκλειστικός μεταδότης γνώσεων, όπως συνέβαινε 
στο παραδοσιακό σχολείο αλλά δρα ως συντονιστής και καθοδηγητής της δράσης, ως 
αρωγός και εμψυχωτής στις προσπάθειες των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο ο ρόλος των 
μαθητών αναβαθμίζεται. ΈΈχουν περισσότερα περιθώρια επιλογών, αλλά και εμπλοκής σε 
ενεργητικές μορφές μάθησης και έκφρασης. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και προσπαθούν 
να λύσουν μόνοι τους τα προβλήματα που προκύπτουν.  

Κατά τη διεξαγωγή ενός project οι μαθητές εργάζονται ομαδικά. Μέσα από τις 
συνεργατικές δραστηριότητες μαθαίνουν να εργάζονται αυτόνομα, ευσυνείδητα και 
υπεύθυνα, να αλληλοβοηθιούνται, να ανταλλάσσουν ελεύθερα απόψεις, να ακούν και να 
σέβονται τη γνώμη των άλλων, να δέχονται κριτική, να κάνουν αυτοκριτική, να 
αναγνωρίζουν τα λάθη τους (Ματσαγγούρας, 2003). 

����������� ����� ��� ������� PROJECT  
��������� ����������� ������ ��� �� ����� ��� �������:  
• ��������� ����� ������� �� ���������� �����������, �� 

������ ��������� ��� �� ��������� ��� ������� ���� 
����� ��� ��������.  

• ������������ � ����������� ��� ������� ��� ��������� 
��������� ��� ������ �� ��������� ��������� ��� ������ 
��� � ����� �������� ����������� ����������.  

• ��������� �� ����������� ���������� ��� ����� ����� �� 
������� ������������� ������� ��� ������� ������� 
�������� 

• ���������� �� ����������� �����, ����� ��� ���������� 
������� ������, ���� � ����� ������������� ��������.  

• ���������� ������ ���������������� ���� ��� ��� 
�������� �������������� ��� ������ ��� ������� ��� 
������ ��� ������� ��� ���������  

• ���� ���� ������� �� ���������� ����� ���������� 
������������, ���� ����� � ����������� ��� � ����������, 
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� ������� ��� � ���������� ��� ����� ��� ����� (��� ����� 
������ / ������ / ���������� / ��������). 

• Αναδεικνύει ενδιαφέροντα, χαρίσματα και ταλέντα μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες 

• Καθιστά τον κάθε μαθητή υπεύθυνο, διότι αναλαμβάνει καθήκοντα στα οποία πρέπει 
να ανταπεξέλθει  

• ���� ��� ��������� ��� project ����������� ������ ����� 
��� � ��������� ��� ������ ��� ��� ��������� ����������. 
����, �� ��������� ���������� ����������� ��� �� 
������� «������� ��� ������ ��� ���� ��������» 

• ����� �� ���������� ���� ������������ �� ��������� 
��������������� ����������, ������������� ���� 
������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� �� �� 
����������, ���� �� ������ ���� ����� ��� ���������� ��� 
�� ��������� ���.  

• ����������� ��� ������ �� ��� ������� (�� ������ ��� �� 
��������) ������� ��� �� ������������ �� �������� �� �� 
����� ��� �����  ��� ���������� ���������� ��� ����� ��� 
(“���������� ������ �������� (������� Project)”).  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “THE FLATMATES” 
Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, λοιπόν, σχεδιάσαμε τη φετινή χρονιά ένα έργο με 

τίτλο  “The flatmates”, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της διδασκαλίας του μαθήματος των 
Αγγλικών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το έργο αυτό στο οποίο συμμετέχουν 
μαθητές της  Α’ τάξης Γυμνασίου (επίπεδο Α2/Α2+) υλοποιείται σε συνεργασία με 3 ακόμη 
χώρες: τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ουκρανία και σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
δραστηριότητες που έχουν συμπεριληφθεί να ακολουθούν τις οδηγίες του νέου Σχολικού 
Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και να εκτείνονται χρονικά από Οκτώβρη 
έως και Μάιο, δηλ. σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι πως οι μαθητές συμμετέχουν σε μια εικονική διεθνή 
κατασκήνωση καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και μαθαίνουν να ζουν όλοι μαζί σε 
ένα σπίτι ως συγκάτοικοι. Διεθνείς ομάδες σχηματίστηκαν από την αρχή του έργου και θα  
πρέπει να ολοκληρώσουν ποικίλες δραστηριότητες, από το να σχεδιάσουν τους χάρτες της 
κοινότητες αυτής και τα σπίτια τους ως την διοργάνωση κοινωνικών events και happenings. 
Σκοπός του έργου είναι να ενθαρρύνει τη μάθηση μέσω της μεθόδου Project ώστε να 
αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, να ασκηθούν στη λήψη 
αποφάσεων, στη διαπραγμάτευση, αλλά και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη χρήση ΤΠΕ. 

Ειδικότερα σε σχέση με τις επικοινωνιακές δεξιότητες  όπως περιγράφονται στο ΕΠΣ-ΞΓ, 
οι μαθητές αναμένεται να ασκηθούν στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην παραγωγή 
γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση, στη γραπτή διαμεσολάβηση, στην κατανόηση 
προφορικού λόγου, στην παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση, και τέλος, 
στην προφορική διαμεσολάβηση. 

Το βασικό χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων που έχουν συμπεριληφθεί είναι ότι 
ασκούν τους μαθητές σε δεξιότητες επικοινωνίας μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης 
και επικοινωνίας  με πραγματικούς συνομιλητές, κάτι που δίνει επιπλέον κίνητρα μάθησης 
στους μαθητές και κάνει το μάθημα των αγγλικών πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό. Επίσης,  
έχουν συμπεριληφθεί δραστηριότητες διαθεματικές που επιτρέπουν την ολιστική προσέγγιση 
της γνώσης,  καθώς και άλλες που σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαφέροντά τους.  

Οι μαθητές μέσα στην τάξη εργάζονται κυρίως σε ομάδες, οι οποίες είναι ανομοιόμορφες 
με στόχο την εμπλοκή όλων, αλλά και τη βοήθεια των πιο αδύνατων, ενώ έχουν επιλεχθεί 
ποικίλες δραστηριότητες ώστε να καλλιεργούνται ποικίλες δεξιότητες, αλλά και να 
ανταποκρίνονται αυτές σε ποικίλα μαθησιακά στυλ. Οι μαθητές δουλεύουν μέσα στην τάξη 
αλλά και από το σπίτι, καθώς ο σχολικός χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος. Επίσης, οι 
μαθητές ασκούνται στη διαμεσολάβηση καθώς  μεταφέρουν τις πληροφορίες αυτές στην 
Αγγλική γλώσσα ώστε να τις παρουσιάσουν και στους συμμαθητές τους, αλλά και στους 
υπόλοιπους Ευρωπαίους «συγκατοίκους» τους, στη διαπραγμάτευση και στην επίλυση 
προβλημάτων. Μέσα από το διαχωρισμό σε διακρατικές ομάδες επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές αλληλεπιδρούν στο forum έργου, όπου 
αναρτούν πληροφορίες για τους εαυτούς τους και τα ενδιαφέροντα τους, ανταλλάσουν 
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πληροφορίες και οργανώνουν από κοινού τους τις παραμέτρους και τους κανόνες της 
εικονικής τους συμβίωσης. Παράλληλα, οι δραστηριότητες με στόχο των διοργάνωση 
διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων  ενισχύουν την  ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, όπως 
συνταγές, εθνικές και τοπικές εορτές, κλπ. Η συνοχή των διακρατικών ομάδων ενισχύεται με 
διαδικτυακές συναντήσεις (skype sessions) πριν τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές ώστε να 
γνωρίσουν πιο άμεσα τους συγκατοίκους τους και να ανταλλάξουν χριστουγεννιάτικες ευχές. 
Η χρήση συνεργατικών εργαλείων , όπως google docs,google forms, mindmeister , forum, βοηθά 
στη διάδραση των μαθητών τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
• Να βελτιώσουν οι μαθητές τις  γνώσεις τους αλλά και τις δεξιότητες επικοινωνίας 

στην αγγλική γλώσσα 
• Να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον και να κατανοήσουν καλύτερα τους Ευρωπαίους 

εταίρους τους  
• Να δουλέψουν σε ομάδες και να ασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην 

κριτική σκέψη διοργανώνοντας από κοινού κοινωνικές εκδηλώσεις 
• Να καταστήσει τους μαθητές υπεύθυνους απέναντι στην ομάδα τους και στις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και να ασκηθούν στην τήρηση των προθεσμιών που 
έχουν συμφωνηθεί 

• Να ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση, αλλά και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία με 
ποικίλες δραστηριότητες που να καλύπτουν διαφορετικά στυλ μάθησης 

• Να παρέχει κίνητρα μάθησης με δραστηριότητες που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά 
τους και στον πραγματικό κόσμο  

• Να βελτιώσουν οι μαθητές τις δεξιότητες τους στη χρήση ΤΠΕ και να γνωρίσουν νέα 
ψηφιακά εργαλεία, να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο το οποίο διευκολύνει την 
επικοινωνία με άλλους μαθητές και τάξεις μαθητών αλλά και παρέχει πολλές 
δυνατότητες και ως προς τις μορφές επικοινωνίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για δημιουργική, συνεργατική μάθηση. Μεγάλο μέρος της επικοινωνίας 
εκτυλίσσεται πλέον μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία 
κοινωνικής δικτύωσης όπως Skype ή το Messenger, για συγκέντρωση των εργασιών, 
ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά και online συναντήσεις, καθώς επίσης γίνεται και συχνή 
χρήση διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων, όπως google docs που επιτρέπουν την 
ταυτόχρονη ομαδική εργασία, αλλά και εργασία από το σπίτι σε χρόνο που βολεύει 
τον κάθε μαθητή. 

• Να ασκήσουν οι μαθητές κριτική και αυτοκριτική στο τέλος του project και να 
αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του έργου και τη συμμετοχή τους σε αυτό 

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΈΈπειτα από συχνή επικοινωνία με τους Ευρωπαίους συναδέλφους ορίσαμε τα βήματα 

του έργου και συμπεριλάβαμε ποικίλες δραστηριότητες. Στον πίνακα 1 ορίζονται τα στάδια 
του έργου. 
 

 
 
ΟΚΤΩΒΡΗΣ-
ΝΟΈΈΜΒΡΗΣ 

 

 
 
ΒΗΜΑ 
1 

Οι μαθητές επεξεργάζονται το προφίλ τους, ανεβάζουν 
φωτογραφίες τους ή avatars και διαλέγουν το χρώμα της 
γειτονίας όπου θα κατοικήσουν, έτσι ώστε όλες οι 
γειτονιές, στο σύνολό τους έξι, να είναι πολυπολιτισμικές 
και να αποτελούνται από μαθητές και από τις 4 χώρες.  Στη 
συνέχεια, οι κάτοικοι κάθε γειτονιάς συστήνονται στο 
forum. Γλωσσική εστίαση: να αυτοσυστηθούν, να 
περιγράψουν την εμφάνισή τους, να μιλήσουν για χόμπι 
και ενδιαφέροντα 

  
ΒΗΜΑ 
2 

Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών σχετικά με τα κτίρια και τα 
μέρη που θα συμπεριλάβουν στις γειτονιές. Σε κάθε 
γειτονιά έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα γράμματα της 
Αλφαβήτας ώστε να υπάρχει ποικιλία στα μέρη που θα 
συμπεριλάβουν. 

  
 
ΒΗΜΑ 
3 

Κάθε ομάδα, σχεδιάζει το χάρτη της και στη συνέχεια 
γίνεται προσπάθεια να ενωθούν όλοι οι χάρτες ώστε να 
προκύψει ένας κοινός που θα αποτελέσει το χάρτη της 
κατασκήνωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται google 
slides που επιτρέπουν ταυτόχρονη συνεργασία. Ο 
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σχεδιασμός του χάρτη θα γίνει με ψηφιακά εργαλεία 
σχεδίασης, πχ. εισαγωγή σχημάτων, εικόνων και cliparts: 
ανάπτυξη δεξιοτητων ΤΠΕ. 

  
ΒΗΜΑ 
4 

Δίνουν ονόματα στους δρόμους της κάθε γειτονιάς από 
διάσημους ανθρώπους από την ιστορία, λογοτεχνία κτλ, 
κάθε χώρας και έπειτα αναζητούν πληροφορίες για τους 
ανθρώπους αυτούς (ατομική και ομαδική συγγραφή).  
Διασύνδεση επομένως με άλλα μαθήματα και συνδρομή 
και άλλων καθηγητών (ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, 
αθλητισμός). Ολιστική και διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης και επίκληση σε προηγούμενες γνώσεις. 
Διαμεσολάβηση-αναζήτηση πληροφοριών στην μητρική 
γλώσσα και απόδοση στα αγγλικά.  Γλωσσική εστίαση: 
χρόνοι-μιλάω για παρελθοντικές καταστάσεις-
regular/irregular verbs, prepositions of time, time expressions. 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ-
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 

 
ΒΗΜΑ 
5 

Σχεδιάζουν τα δωμάτιά τους χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα scratch. Συνεργασία με τον καθηγητή της 
πληροφορικής. Διασύνδεση με άλλα μαθήματα. Γλωσσική 
εστίαση: prepositions of place, furniture. 

 ΒΗΜΑ 
6 

Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων καρτών και διαδικτυακές  
συναντήσεις ώστε να γνωριστούν τα μέλη της κάθε 
ομάδας. Εξάσκηση στον προφορικό λόγο. 

 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-
ΜΑΡΤΙΟΣ 
 

 
ΒΗΜΑ 
7 

Γίνεται κατανομή εργασιών στα σπίτια και ορίζεται 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Οι μαθητές μιλάνε για την 
καθημερινή ρουτίνα. Θεσπίζουν επίσης κανόνες. Γλωσσική 
εστίαση: Present tenses, adverbs of frequency, modals, 
imperative, passive voice. 

  
 
ΒΗΜΑ 
8 

Διoργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων όπως dinner party, 
μέρα μουσικής και σινεμά, δελτίο ειδήσεων, πάρτι 
γενεθλίων, βραδιά quiz, κα. Γραπτή διαμεσολάβηση για 
την οργάνωση αυτών.  
Γλωσσική εστίαση: λεξιλόγιο, πχ. πώς γράφουμε συνταγές 
μαγειρικής, υλικά, κτλ. 

 
ΜΑΙΟΣ 
 

 
ΒΗΜΑ 
9 

Διοργάνωση της «Neighbours’Day», «Ημέρα των Γειτόνων» 
όπου κάθε ομάδα θα μιλήσει για τη δική της εμπειρία 
στους συμμαθητές τους. Προφορική διαμεσολάβηση από 
τα αγγλικά στην ελληνική γλώσσα. 
Αξιολόγηση του project, ανάλυση των αποτελεσμάτων και 
ανατροφοδότηση. 

Πίνακας 1:  Χρονοδιάγραμμα και βήματα του έργου 

Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο και εφόσον υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια 
του έτους υπάρχει δυνατότητα να ενσωματωθούν και άλλες δραστηριότητες στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σχετικές με το θέμα του έργου, όπως film reviews, αυτό όμως 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα χρόνου και δεν μπορεί να προκαθοριστεί. Εξάλλου 
αυτή είναι και η φύση της μεθόδου project ότι οι δραστηριότητες διαμορφώνονται 
στην πορεία και προκύπτουν αλλαγές αφού η σχολική τάξη είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, ξεχωριστός κάθε φορά και δεν είναι εύκολο να είναι όλη η διαδικασία 
αυστηρά καθορισμένη από πριν. 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι βασικές δυσκολίες αφορούν στην έλλειψη εμπειρίας των μαθητών να εργάζονται σε 

ομάδες και σε επικοινωνιακές δραστηριότητες, στη φασαρία κατά την εργασία σε ομάδες, 
στην έλλειψη χρόνου και υλικοτεχνικών υποδομών διότι το εργαστήριο πληροφορικής 
διαθέτει λίγους και παλιούς υπολογιστές που δυσκολεύονται να υποστηρίξουν εργαλεία Web 
2.0. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι απαιτητικό ως προς το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει ο 
εκπαιδευτικός για να «στήσει» το Twinspace και να επικοινωνεί διαρκώς με τους εταίρους 
ώστε να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις για την πορεία του έργου και να επιλύονται τυχόν 
προβλήματα που προκύπτουν. Ωστόσο, τα οφέλη που προκύπτουν υπερτερούν και 
επισκιάζουν τις παραπάνω δυσκολίες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το έργο “The flatmates» αποτελεί μια προσπάθεια να διδαχθεί το μάθημα των Αγγλικών 

με τη μέθοδο Project, κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί βέβαια και στη διδασκαλία και 
των υπόλοιπων ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο αφού το ΕΠΣ-ΞΓ είναι κοινό για όλες 
τις ξένες γλώσσες. Η διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος της αγγλική γλώσσας μέσα 
από ένα έργο eTwinning αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος 
των αγγλικών μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και επικοινωνίας  με πραγματικούς 
συνομιλητές, κάτι που δίνει άλλη διάσταση στο μάθημα των αγγλικών, πιο πρακτική και 
ουσιαστική, καθώς οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα όχι μόνο για να ολοκληρώσουν μια 
εργασία, αλλά και να επικοινωνήσουν ώσπου να φτάσουν στο τελικό στόχο, να 
διαπραγματευτούν, να αλληλεπιδράσουν, να γνωρίσουν καινούργιους πολιτισμούς και 
ανθρώπους με μέσο την αγγλική γλώσσα, διαδικασίες που βοηθούν τους μαθητές να 
αποκτήσουν αυτονομία στη μάθησή τους, να εξελιχθούν ως προσωπικότητες, να αποκτήσουν 
πιο θετική στάση απέναντι σε άλλους πολιτισμούς, να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία και να αποκτήσουν ισχυρότερα κίνητρα για μάθηση. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Δενδρινού Β., Καραβά, Ε.(α) (2013). Ξενόγλωσση εκπαίδευση για την προώθηση της 

πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Ανακτήθηκε 
στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 από: http://rcel.enl.uoa.gr/files/rcel/texts/ODHGOS_TOMOS.pdf  

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, 
ΦΕΚ Β΄/ 9-9-2016 Ανακτήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 από 
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CE%92_2871_%
CE%95%CE%A0%CE%A3_%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D_%CE%93%CE%9B
%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%97%CE%9C_%CE%93%CE%
A5%CE%9C%CE%9D_2016.pdf 

Ερευνητικά Σχέδια Εργασίας (Μέθοδος Project). Ανακτήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 
από http://archeia.moec.gov.cy/sm/276/project.pdf 

Ιστοσελίδες έργου:  https://twinspace.etwinning.net/71945/home , 
https://live.etwinning.net/projects/project/176393 

Ματσαγγούρας Η., (2003). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Αθήνα, εκδ. 
Γρηγόρη.  

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και η εφαρμογή του. Ανακτήθηκε 
στις 5 Οκτωβρίου 2018 από: 
http://www.ekadeve.gr/sites/default/files/%CE%A4%CE%9F%20%CE%9D%CE%95%CE%9F%20
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%20%CE
%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%
20%CE%A4%CE%99%CE%A3%20%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%93
%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%95%CE%A3.pdf  

Frey, K. (1986). Η «Μέθοδος Project». Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως 
θεωρία και πράξη. (Μτφρ. Μάλλιου, Κ.), Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη.  
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“Small Scientists: STEM Club” ΈΈνα Ευρωπαϊκό σχέδιο 
εργασίας etwinning βασισμένο στη STEM εκπαίδευση  

 
Τσιγγίδου Σουλτάνα1 Σιδερίδου Σουλτάνα2 Τακουλίδου Μαρία 3 

 
1 Νηπιαγωγός, 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής  

taniatsigid@gmail.com 
 

2 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Ποντισμένου  
taniasideridou22@gmail 

 
3 Νηπιαγωγός, 13ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής 

mariatkld@gmail.com 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αφορά ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning, το οποίο στόχο είχε την 
προώθηση της εκπαίδευσης STEM στο νηπιαγωγείο μέσα από δραστηριότητες μηχανικής. Στο 
έργο δόθηκε έμφαση σε τέσσερις κατηγορίες μηχανικής από τις οποίες επιλέχθηκαν 
αντίστοιχες έννοιες προς διερεύνηση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στο 
διδακτικό μοντέλο 5Ε. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα νήπια διεύρυναν τις 
κοινωνικές και συνεργατικές τους δεξιότητες καθώς και τις επιστημονικές και εμπειρικές 
γνώσεις τους μέσα από πειράματα και προκλήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα εργαλεία για 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων στο twinspace.  Τελικό προϊόν αποτέλεσε ένα ψηφιακό 
βιβλίο με τις δράσεις των μικρών επιστημόνων. Τιμήθηκε με δέκα ετικέτες ποιότητας από τις 
Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των χωρών-εταίρων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μηχανική, πρόγραμμα συνεργασίας, προσχολική εκπαίδευση 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την ανάγκη εκπαίδευσης, στην απόκτηση δεξιοτήτων 
μάθησης και καινοτομίας, όπως η επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων, 
ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν στα 
καθημερινά προβλήματα (Partnership for 21th Century skills, 2011). Οι δεξιότητες αυτές 
αναπτύσσονται και εξελίσσονται μέσα από την εκπαίδευση STEM.  

Αναμφισβήτητο γεγονός αποτελεί ότι τα παιδιά αξιοποιούν την έμφυτη περιέργειά τους 
και πετυχαίνουν σε κάθε τομέα ανάπτυξής τους, όταν τους προσφέρεται αναπτυξιακά 
κατάλληλη εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκπαίδευση STEM, που 
προσεγγίζει διαθεματικά την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Στο 
νηπιαγωγείο, το πρόγραμμα STEM, βασιζόμενο στις νευροεπιστήμες και στον τρόπο που 
αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, σχεδιάζει ένα περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 
αποκτήσουν δεξιότητες σκέψης για την επίλυση ενός προβλήματος. Συγκεκριμένα, 
παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν για την επίλυση προβλημάτων, απαντώντας σε ανοιχτά 
ερωτήματα. Οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στη μετάβασή του παιδιού στο δημοτικό σχολείο 
και στη μετέπειτα σχολική του προσαρμογή (Shaul, S., et al, 2013). Εξάλλου σύμφωνα με τον 
Chesloff (2013) τα παιδιά είναι γεννημένοι επιστήμονες και μηχανικοί. 

Από την άλλη το eTwinning, η κοινότητα σχολείων της Ευρώπης, προωθεί τη συνεργασία 
στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία. Πρόκειται για μια Ψηφιακή 
Κοινότητα Μάθησης της οποίας οι δυνατότητες συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής 
δικτύωσης που παρέχει δημιουργούν ελπιδοφόρες και καινοτόμες προοπτικές για τα 
προγράμματα STEM. 

Στις παρακάτω ενότητες παρατίθενται γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση STEM 
και περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και το υλικό 
που παρήχθηκε. Από τα αποτελέσµατα της συνεργασίας είναι εµφανής η συµβολή του 
συγκεκριμένου προγράμματος στην απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα από τα νήπια. 

STEM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Ο όρος STEM εισήχθη το 1990 από τo National Science Foundation (NSF) ως ακρωνύμιο 

των Science (Φυσικές Επιστήμες), Technology (Τεχνολογία), Engineering (Μηχανική) και 
Mathematics (Μαθηματικά). Μερικοί χρησιμοποιούν το ακρωνύμιο STEM σαν ορισμό της 
εκπαίδευσης STEM, αναγνωρίζοντας το STEM από τα επιμέρους πεδία που το απαρτίζουν ή 
ως γενική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα 
πεδία του STEM (Ιωάννου & Μπράτιστης, 2017).  
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Από την επισκόπηση της διεθνούς αλληλογραφίας προκύπτει, ότι η εκπαίδευση STEM 
προσφέρει πολλά οφέλη στους μαθητές, όπως καλύτερη επίλυση προβλημάτων, καινοτομία, 
εφευρετικότητα, πίστη στις δυνατότητες τους, ενισχύει τη λογική σκέψη και τον τεχνολογικό 
γραμματισμό τους (Morrison, 2006, Vasquez et al., 2013). Σύμφωνα με τους Stohlman et al., 
(2012) η ενσωμάτωση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στο σχολικό περιβάλλον 
έχει θετικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά και το ενδιαφέρον των παιδιών στο σχολείο, στο 
κίνητρο για να μάθουν και στην επίτευξη στόχων από τα παιδιά.  

Επίσης, η εκπαίδευση STEM βασίζεται στη διερεύνηση. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή 
διδασκαλία, η οποία στηρίζεται στις διαλέξεις, μια τάξη στα πλαίσια του STEM προτρέπει 
τους μαθητές να δουλεύουν μεταξύ τους για να λύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας 
τεχνικές ερωτήσεων και απαντήσεων σε συνδυασμό με την έρευνα. Η εκπαίδευση STEM είναι 
ελκυστική προς τους μαθητές, καθώς απολαμβάνουν την συζήτηση και την επίλυση 
ουσιαστικών προβλημάτων. Προσφέρει ικανοποίηση, καθώς οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 
ως διαμεσολαβητές και όχι μόνο ως εκπαιδευτές (Roberts, 2012). Η μάθηση αυξάνεται γιατί οι 
μαθητές μοιράζονται την προηγούμενη γνώση, παίζουν με τις καλύτερες δεξιότητες των 
συμμαθητών τους και αξιοποιούν ο ένας στον άλλον για να ανακαλύψουν νέες και 
σημαντικές πληροφορίες (Meyrick, 2011).   

Σύμφωνα με τον Vasquez et al., (2013) η εκπαίδευση STEM δεν είναι από μόνη της ένα 
πρόγραμμα σπουδών, αλλά ένας τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας. Ο βαθμός στο οποίο 
ενσωματώνεται η εκπαίδευση STEΜ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. ΈΈνα πλήρως 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών STEM υλοποιείται ευκολότερα στο νηπιαγωγείο και το 
δημοτικό, όπου οι μαθητές παραμένουν με έναν εκπαιδευτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μέσα στην μέρα σε σχέση με τη δευτεροβάθμια (Roberts, 2012).  

Το National Academy of Engineering και το National Research Council επικεντρώνονται σε 
πέντε οφέλη ενσωμάτωσης της μηχανικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (K-12): α) αυξημένη 
επίτευξη στόχων στα μαθηματικά, β) αυξημένη επίτευξη στις φυσικές επιστήμες, γ) αυξημένη 
ευαισθητοποίηση για τη μηχανική, δ) κατανόηση και υλοποίηση του Σχεδιασμού (engineering 
design), και ε) αύξηση του τεχνολογικού γραμματισμού. Εισάγοντας και καλλιεργώντας τον 
ενθουσιασμό για τη μηχανική στις μικρές ηλικίες (Νηπιαγωγείο έως και πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού) με καινοτόμες τεχνικές διδασκαλίας είναι μια πρόκληση, μιας και λιγότερο από 
το 10% του εκπαιδευτικού χρόνου δαπανάται για την διδασκαλία της επιστήμης και πολύ 
λιγότερο για τη διδασκαλία της μηχανικής (Mantzicopoulos et al., 2008;2009). Επιπλέον, από τη 
στιγμή που η μηχανική χρησιμοποιεί τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες για την 
επίλυση προβλημάτων, η εστίαση στο περιεχόμενο της μηχανικής θα ενισχύσει την κατανόηση 
των παιδιών σε αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους (Pantoya et al., 2015).  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο “Small scientists: STEM CLUB” ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, διήρκησε 6 

μήνες και σε αυτό συμμετείχαν 22 μέλη από 12 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης όπως 
Πολωνία, Τουρκία, Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ισπανία, 
Μάλτα, Τσεχία, Πορτογαλία και Κροατία. Οι ιδρυτές του έργου ήταν από την Τουρκία και 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ως γλώσσα επικοινωνίας  χρησιμοποιήθηκε η αγγλική γλώσσα, ενώ τα 
παιδιά που συμμετείχαν ήταν ηλικίας 3 έως 7 χρονών. Τελικός στόχος αποτελούσε η γνωριμία 
των νηπίων με  τη διεπιστημονική προσέγγιση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής 
και των μαθηματικών STEM – εκπαίδευση με έμφαση κυρίως σε δραστηριότητες μηχανικής. 
Κατά τη διάρκεια του έργου τα νήπια ήρθαν σε επαφή με τέσσερις κατηγορίες της μηχανικής 
όπως Computer engineering, Construction Engineering, Electrical Engineering, Mechanical 
Engineering και επεξεργάστηκαν αντίστοιχες από κάθε κατηγορία έννοιες ανάλογα με την 
επιλογή τους. Για κάθε μία έννοια με την οποία ασχολήθηκαν στο έργο αυτό 
πραγματοποιήθηκε ανίχνευση των πρότερων γνώσεων (pretest) μέσω ιχνογραφήματος και των 
μεταγενέστερων (posttest) μετά την επαφή των νηπίων με το θέμα αυτό. Τελικό αποτέλεσμα 
αποτέλεσε η δημιουργία ενός ψηφιακού βιβλίου (e-book) με τις δράσεις των μικρών 
επιστημόνων. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής : 

α) Να εξηγούν έννοιες όπως υπολογιστής, γέφυρα, φράγμα, ασανσέρ. 
β) Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 
γ) Να έρθουν σε επαφή με μαθητές από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 
δ) Να αναπτύξουν κοινωνική αλληλεπίδραση και προφορική επικοινωνία υψηλότερου 
επιπέδου από εκείνες που αναπτύσσουν όταν εμπλέκονται σε παραδοσιακές δραστηριότητες. 
ε) Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία με τους 
εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα αξιοποιούμενα τεχνολογικά μέσα. 
στ) Να προτείνουν λύσεις επίλυσης προβλημάτων. 
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ζ) Να κατασκευάζουν μοντέλα μηχανικής. 
η)  Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας. 
ι) Να αποδέχονται ανθρώπους με διαφορετικές χώρες ,να συνεργάζονται και να οικοδομούν 
δεσμούς φιλίας μαζί τους. 
ια) Να συνεργάζονται για την παραγωγή ενός κοινού έργου. 
ιβ)Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσω διαδικτύου. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Προκειμένου τα νήπια να έρθουν σε επαφή με τις 4 κατηγορίες της μηχανικής, 

ακολουθήθηκε το διδακτικό μοντέλο των 5Ε που περιλάμβανε τα βήματα: Engagement 
(Ενεργοποίηση), Exploration (Εξερεύνηση), Explanation (Επεξήγηση), Elaboration 
(Επεξεργασία), Evaluation (Εκτίμηση) (Στασινάκης, 2015).  

Στο στάδιο της ενεργοποίησης γινόταν μέσω ιχνογραφήματος η ανίχνευση των πρότερων 
γνώσεων και στη συνέχεια η ενεργοποίησή τους μέσω κάποιας φωτογραφίας, βίντεο, 
animation ή παρουσίασης σχετικά με την έννοια (π.χ. γέφυρα). Ακολουθούσε χωρισμός σε 
ομάδες για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.  

Στο στάδιο της εξερεύνησης τα νήπια υλοποιούν απλές δραστηριότητες (πειράματα σε 
μικρές ομάδες) στο πλαίσιο των οποίων οι υπάρχουσες έννοιες (π.χ. παρανοήσεις), 
διαδικασίες και δεξιότητες ταυτοποιούνται και διευκολύνεται η εννοιολογική αλλαγή. Για 
παράδειγμα στη μηχανική κατασκευών πραγματοποίησαν πειράματα σχετικά με τη δύναμη, 
ισορροπία, πίεση. Συγκεκριμένα τέθηκε ένα πρόβλημα και τα νήπια μέσα από πειραματισμό 
υιοθετησαν διάφορους τρόπους προκειμένου να καταλήξουν στο σωστό είδος γέφυρας.  

Στο στάδιο της επεξήγησης η προσοχή των νηπίων εστιάζεται σε συγκεκριμένη διάσταση 
των εμπειριών που απέκτησαν κατά την ‘ενεργοποίηση’ και την ‘εξερεύνηση’ και έχουν την 
ευκαιρία να εκφράσουν-παρουσιάσουν την εννοιολογική τους κατανόηση, τις 
αναπτυσσόμενες δεξιότητες και συμπεριφορές. Συγκεκριμένα εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας 
π.χ. των γεφυρών και τα παρουσιάζουν είτε μέσω παρουσίασης, είτε μέσω βίντεο ή animation 
στους εταίρους.  

Στο στάδιο της επεξεργασίας οι εκπαιδευτικοί προκαλούν και επεκτείνουν την 
εννοιολογική κατανόηση και τις δεξιότητες των μαθητών τους. Μέσω νέων εμπειριών, τα 
νήπια αποκτούν βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση, προσλαμβάνουν περισσότερες 
πληροφορίες και επαρκείς δεξιότητες.  Εφαρμόζουν την εννοιολογική κατανόηση που 
πέτυχαν, διεξάγοντας επιπλέον δραστηριότητες. Συγκεκριμένα τα νήπια κατασκεύασαν 
μοντέλα (γέφυρας, φράγματος, ασανσέρ) από κάθε κατηγορία χρησιμοποιώντας υλικά της 
επιλογής τους. 

Στο στάδιο της εκτίμησης ζωγραφίζουν (postest) κάθε μία έννοια (π.χ. γέφυρα) 
ενσωματώνοντας τις καινούριες γνώσεις και ακολουθεί σύγκριση αρχικών και τελικών 
ιχνογραφημάτων. 

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Το έργο αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε σε 3 διαφορετικά στάδια με τη συνεργασία και 

επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών και με τη χρήση πρωτότυπων εργαλείων Web 2.0.  
Προπαρασκευαστικό Στάδιο: 

 Πριν την έναρξη του έργου κρίθηκε απαραίτητος ο συντονισμός, η επικοινωνία και η 
συνεργασία από την πλευρά των εκπαιδευτικών για την διεκπεραίωση προκαταρκτικών 
διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί η ομαλή εξέλιξη του έργου αλλά και η τροποποίηση του 
οργανογράμματός του, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια κλειστή 
ομάδα στο facebook  με σκοπό την άμεση επικοινωνία των εταίρων. Στη συνέχεια οργανώθηκε 
ένα λεπτομερές μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, σχεδιάστηκε προσεκτικά η 
πλατφόρμα του έργου στο TwinSpace και πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εξοικείωσης με την 
πλατφόρμα από τους συντονιστές.  
Κύριο μέρος 

Σε αυτό το στάδιο, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποκτούν νέα ταυτότητα για να 
μοιραστούν όχι μόνο ρόλους αλλά και ευθύνες όσον αφορά την πορεία και την ομαλή εξέλιξη 
του έργου και δημιουργούν στην τάξη τους έναν πίνακα e-twinning με τις χώρες που 
συμμετέχουν στο έργο. Στην έναρξη του έργου πραγματοποιείται γνωριμία των σχολείων και 
των νηπίων μεταξύ τους με ανταλλαγή βίντεο/εικόνων/παρουσιάσεων, όπου παρουσιάζουν 
την πόλη τους, το σχολείο και την τάξη τους κάνοντας χρήση των εφαρμογών Picasa, Movie 
Maker, Power Point, Slidely,Youtube, Vimeo. Ακολουθεί μια πρώτη γνωριμία των νηπίων 
μεταξύ τους (ομάδες σχολείων) μέσω skype όπου τα νήπια λένε «γεια» στη μητρική τους 
γλώσσα καθώς και ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι της χώρας τους.  

Πραγματοποιείται χωρισμός των σχολείων εταίρων σε ομάδες, οι οποίες αλλάζουν κάθε 
μήνα ώστε όλα τα σχολεία να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αναλυτικά οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα του έργου ήταν οι ακόλουθες : 
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Ιανουάριος : Το μήνα αυτό όλοι οι εταίροι ασχολούνται με την έννοια «υπολογιστής» από τη 
κατηγορία computer engineering.. Αρχικά τα νήπια ζωγραφίζουν την έννοια «υπολογιστής» 
και επικολλούν τις ζωγραφιές τους σε ένα κοινόχρηστο τοίχο padlet. Στη συνέχεια 
ασχολούνται με αλγοριθμικές διατάξεις εικόνων που αφορούν τη δημιουργία ενός 
χιονάνθρωπου, καθημερινές συνήθειες και την κατασκευή πρωτοχρονιάτικών κουλουριών 
τόσο με τη χρήση εικόνων όσο και με τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού beebot. 
Κάθε εταίρος δημιουργεί στην εφαρμογή learning apps ή σε άλλη εφαρμογή Web 2.0 (όπως 
https://matchthememory.com/countryflags, παζλ) ένα διαδραστικό παιχνίδι με τις σημαίες και 
τους χάρτες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, προκειμένου να παιχτεί από τους μαθητές 
των συμμετεχόντων σχολείων. Στη συνέχεια τα νήπια έρχονται σε μία πρώτη επαφή με τον 
προγραμματισμό μέσω της ιστοσελίδας (https://studio.code.org/s/course1 καθώς και του 
λογισμικού του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού beebot (beebot software). Τέλος μετά την 
επαφή τους με την έννοια «υπολογιστής» επαναλαμβάνουν την ιχνογράφησή του και την 
ανάρτησή των έργων τους στο κοινόχρηστο τοίχο padlet στο twinspace. Ακολουθεί σύγκριση 
αρχικών και τελικών ιχνογραφημάτων. 
Φεβρουάριος : Το μήνα αυτό όλοι οι εταίροι ασχολούνται με την κατηγορία της μηχανικής 
Construction Engineering και επιλέγουν αντίστοιχα τις έννοιες «γέφυρα» ή «ουρανοξύστης». 
Επιλογή των νηπίων μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην εφαρμογή google form ήταν η 
γέφυρα. Αρχικά τα νήπια ζωγραφίζουν την έννοια «γέφυρα» και επικολλούν τις ζωγραφιές 
τους σε ένα κοινόχρηστο τοίχο padlet. Στη συνέχεια παρακολουθούν βίντεο, animation με τους 
διάφορους τύπους γεφυρών και τον τρόπο κατασκευής τους (στάδιο ενεργοποίησης). 
Πραγματοποιούν πειράματα σχετικά με την ισορροπία, πίεση, δύναμη, δυνάμεις που 
σχετίζονται με την υπόσταση των γεφυρών. Θέτονται ερωτήματα προβληματισμού όπως πώς 
μπορούμε να ισορροπήσουμε μία πατάτα, πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα ζώα να περάσουν 
το ποτάμι κλπ.. Ακολουθεί πειραματισμός σε ομάδες για την εύρεση της καλύτερης λύσης. 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα δικά της συμπεράσματα στην ολομέλεια. Με τον τρόπο αυτό τα 
νήπια ανακαλύπτουν μόνα τους τα διαφορετικά είδη γεφυρών και την ανθεκτικότητά τους 
και καταλήγουν σε συμπεράσματα (στάδιο εξερεύνησης). Στη συνέχεια εστιάζουν την 
προσοχή τους στον τρόπο λειτουργίας, κατασκευής των πέντε διαφορετικών τύπων γεφυρών 
και τα παρουσιάζουν στους εταίρους (στάδιο επεξήγησης). Κατασκευάζουν μοντέλα 
γέφυρας σε ομάδες επιλέγοντας τα υλικά κατασκευής. Η πρώτη ομάδα κατασκευάζει γέφυρα 
από ρολά χαρτιού υγείας και κουζίνας, η δεύτερη ομάδα με οικοδομικό υλικό και η τρίτη 
ομάδα με υλικά ψυχοκίνησης (μεγάλα πλαστικά τούβλα και μπαστούνια). Στο στάδιο αυτό 
της επεξεργασίας κάνουν πράξη αυτά που έμαθαν και προχωρούν παρακάτω 
αντιμετωπίζοντας προβλήματα που ανακύπτουν πχ. τα ρολά υγείας πέφτουν συχνά (μέσα 
από πειραματισμό καταλήγουν στην τοποθέτηση στο εσωτερικό τους μακρύτερων ρολών από 
αλουμινόχαρτο  ή ένωση τους με χαρτοταινία). Τέλος επαναλαμβάνουν τη ζωγραφική της 
έννοιας «γέφυρα» και αναρτώνται τα έργα τους στο κοινόχρηστο τοίχο padlet στο twinspace. 
Ακολουθεί σύγκριση αρχικών και τελικών ιχνογραφημάτων (στάδιο της εκτίμησης). 
Μάρτιος : Το μήνα αυτό όλοι οι εταίροι ασχολούνται με την κατηγορία Electrical Engineering 
και επιλέγουν αντίστοιχα τις έννοιες «φράγμα» ή «ανεμογεννήτρια». Πραγματοποιείται 
αρχικά ηλεκτρονική ψηφοφορία των νηπίων της ομάδας σχολείων στην οποία συμμετέχουν 
στην εφαρμογή google form και επιλέγετε η έννοια «φράγμα». Ακολουθεί ζωγραφική της 
έννοιας «φράγμα» ως μέσο διερεύνησης των πρότερων γνώσεων τους. Στη συνέχεια 
παρακολουθούν βίντεο, animation με τους διάφορους τύπους φραγμάτων, το σκοπό τους και 
τον τρόπο κατασκευής τους (στάδιο ενεργοποίησης). Πραγματοποιούν πειράματα σχετικά με 
την κίνηση, αντοχή, ισχύ, δυνάμεις που δρουν σε ένα φράγμα. Θέτονται ερωτήματα 
προβληματισμού όπως πόσο ανθεκτικό είναι ένα κομμάτι χαρτί διαφορετικού σχήματος, 
πόσο δυνατή είναι η κίνηση/ροή του νερού κλπ.. Ακολουθεί πειραματισμός σε ομάδες για την 
εύρεση της καλύτερης λύσης. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα δικά της συμπεράσματα στην 
ολομέλεια. Με τον τρόπο αυτό τα νήπια ανακαλύπτουν μόνα τους τη δύναμη του νερού, την 
ανθεκτικότητα ενός φράγματος και καταλήγουν σε συμπεράσματα (στάδιο εξερεύνησης). Στη 
συνέχεια εστιάζουν την προσοχή τους στον τρόπο λειτουργίας ενός φράγματος και κυρίως 
στο μετασχηματισμό της κίνησης σε ενέργεια μέσω αντίστοιχου animation και παρουσιάζουν 
στους εταίρους (στάδιο επεξήγησης). Κατασκευάζουν μοντέλα φράγματος σε ομάδες 
επιλέγοντας διαφορετικά υλικά οικοδομικού υλικού. Η πρώτη ομάδα κατασκευάζει φράγμα 
από ξύλινο οικοδομικό υλικό, η δεύτερη ομάδα με τουβλάκια τύπου lego και η τρίτη ομάδα 
με πλαστικά τουβλάκια. Στο τέλος δοκιμάζουν τη λειτουργία του φράγματος με νερό. Στο 
στάδιο αυτό της επεξεργασίας κάνουν πράξη αυτά που έμαθαν και προχωρούν παρακάτω 
αντιμετωπίζοντας προβλήματα που ανακύπτουν πχ. κανένα φράγμα δε συγκρατεί το νερό. 
Προχωρούν σε κατασκευή μοντέλου φράγματος που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με φελιζόλ. 
Τέλος επαναλαμβάνουν τη ζωγραφική της έννοιας «φράγμα» και αναρτώνται τα έργα τους 
στο κοινόχρηστο τοίχο padlet στο twinspace. Ακολουθεί σύγκριση αρχικών και τελικών 
ιχνογραφημάτων (στάδιο της εκτίμησης). 
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Απρίλιος : Το μήνα αυτό όλοι οι εταίροι ασχολούνται με τη θεματική των μηχανικών 
κατασκευών (Electrical Engineering) και επιλέγουν αντίστοιχα τις έννοιες «ασανσέρ» ή 
«υδραυλικές κατασκευές». Πραγματοποιείται αρχικά ηλεκτρονική ψηφοφορία των νηπίων 
της ομάδας σχολείων στην οποία συμμετείχαμε και επιλέγεται η έννοια «ασανσέρ». 
Ακολουθεί ζωγραφική της έννοιας «ασανσέρ» ως μέσο διερεύνησης των πρότερων γνώσεων 
τους. Στη συνέχεια παρακολουθούν βίντεο, animation με τους διάφορους τύπους ασανσέρ, τον 
τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο κατασκευής τους (στάδιο ενεργοποίησης). 
Πραγματοποιούν πειράματα σχετικά με την επιτάχυνση, ταχύτητα, πίεση, δυνάμεις που 
εμφανίζονται σε ένα ασανσέρ. Θέτονται ερωτήματα προβληματισμού όπως πόσο γρήγορα 
μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο, τι θα συμβεί αν αναποδογυρίσω ένα ποτήρι με νερό στο 
οποίο έχω τοποθετήσει στην επιφάνεια του ένα κομμάτι χαρτί κλπ.. Ακολουθεί πειραματισμός 
σε ομάδες και στην ολομέλεια για την εύρεση της καλύτερης λύσης. Κάθε ομάδα παρουσιάζει 
τα δικά της συμπεράσματα στην ολομέλεια. Με τον τρόπο αυτό τα νήπια ανακαλύπτουν μόνα 
τους την έννοια της επιτάχυνσης, την πίεση του αέρα που οδηγεί σε κίνηση και καταλήγουν 
σε συμπεράσματα (στάδιο εξερεύνησης). Στη συνέχεια εστιάζουν την προσοχή τους στον 
τρόπο λειτουργίας ενός ασανσέρ και κυρίως στην επιτάχυνση και στην κίνηση λόγω πίεσης 
του αέρα και παρουσιάζουν στους εταίρους (στάδιο επεξήγησης). Κατασκευάζουν μοντέλα 
ασανσέρ σε ομάδες με τη βοήθεια των γονέων χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά. Η πρώτη 
ομάδα κατασκευάζει ένα ασανσέρ με γλωσσοπίεστρα και σύριγγες ενώ  η δεύτερη ομάδα με 
κομμάτια ξύλου, σύριγγες και καλώδια. Στο τέλος δοκιμάζουν τη λειτουργία των ασανσέρ 
χρησιμοποιώντας ανθρώπους και ζώα από τα παιχνίδια της τάξης. Στο στάδιο αυτό της 
επεξεργασίας κάνουν πράξη αυτά που έμαθαν και προχωρούν παρακάτω αντιμετωπίζοντας 
προβλήματα που ανακύπτουν πχ. αν δεν συγχρονιστούν στην άνοδο ή την κάθοδο του 
ασανσέρ το τελευταίο υπολειτουργεί. Τέλος επαναλαμβάνουν τη ζωγραφική της έννοιας 
«φράγμα» και αναρτώνται τα έργα τους στο κοινόχρηστο τοίχο padlet στο twinspace. 
Ακολουθεί σύγκριση αρχικών και τελικών ιχνογραφημάτων (στάδιο της εκτίμησης). 

Στο τέλος του μήνα όλα τα σχολεία χωρίζονται σε ζευγάρια και οι εταίροι συμμετέχουν 
στην εβδομάδα STEM (STEM discovery week 2018) πραγματοποιώντας κάθε μέρα μία 
δραστηριότητα STEM. Την εβδομάδα αυτή κάθε μέλος του ζευγαριού αποστέλλει στο άλλο 
μέλος μία σακούλα με υλικά και μία πρόκληση STEM (π.χ, πως μπορούμε να μετακινήσουμε 
ένα αυτοκίνητο χωρίς να το αγγίξουμε με τη βοήθεια των υλικών της σακούλας). Ειδικότερα 
την 1η  μέρα της εβδομάδας τα νήπια πρώτα συνθέτουν στο διαδραστικό πίνακα το παζλ των 
γραμμάτων της λέξης STEM WEEK, στη συνέχεια οδηγούν το προγραμματιζόμενο παιχνίδι 
beebot στο αντίστοιχο γράμμα που αποκαλύπτεται κάθε φορά και στο τέλος γράφουν το 
γράμμα στον ασπροπίνακα. Κατασκευάζουν καπέλο για τις δραστηριότητες της εβδομάδας 
STEM. Τη 2η ημέρα ασχολούνται με την πραγματοποίηση της πρόκλησης STEM. Καταθέτουν 
τις απόψεις τους και πειραματίζονται με μαγνήτες, μπαλόνια, καλαμάκια και σχοινί 
προκειμένου να μετακινήσουν τα αυτοκίνητα χωρίς να τα ακουμπήσουν. Μετρούν την 
απόσταση που διάνυσε κάθε αυτοκίνητο. Την 3η ημέρα κατασκευάζουν αυτοκίνητα με 
άχρηστα υλικά. Την 4η ημέρα προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα πόσο μακριά 
μπορούν να πάνε τα αυτοκίνητα που κατασκεύασαν ξεκινώντας από το πάνω μέρος μιας 
ράμπας. Τέλος την 5η ημέρα παρουσιάζουν μέσω skype στο ζευγάρι σχολείο τους τα 
αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν και τις δράσεις τους. 
Μάιος : Το μήνα αυτό πραγματοποιείται η 2η τηλεδιάσκεψη με τους εταίρους, όπου κάθε 
σχολείο παρουσιάζει αυτά που έμαθε. Επίσης κάθε εταίρος προετοιμάζει είτε ομαδικά είτε 
ατομικά έναν πίνακα που απεικονίζει σημαντικά μνημεία της πόλης του και τον αποστέλλει 
ως δώρο στο σχολείο-ζευγάρι του. Στη συνέχεια κάθε σχολείο σχεδιάζει μία μισή ζωγραφιά 
με έννοιες με τις οποίες ασχολήθηκε στο έργο όπως υπολογιστής, γέφυρα κλπ για να την 
ολοκληρώσει το ζευγάρι του είτε ψηφιακά με την εφαρμογή colorillo είτε συμβατικά 
αποστέλλοντας τη ζωγραφιά. Ακολουθεί αξιολόγηση του έργου από εκπαιδευτικούς και 
νήπια μέσω ειδικών φορμών αξιολόγησης.  
Ιούνιος : Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης μεταξύ των εκπαιδευτικών του έργου αναφορικά 
με την υποβολή αίτησης για ετικέτα ποιότητας. Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου STEM με τις 
δραστηριότητες όλων των εταίρων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων και 

συνεχής επικοινωνία. Παρά τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και το μικρό σχετικά 
χρονικό διάστημα όλοι οι συνεργάτες  έδειξαν ενδιαφέρον και βοήθησαν τους υπόλοιπους με 
προτάσεις και καινοτόμες ιδέες. Ειδικότερα η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και νηπίων σε 
αυτό το πρόγραμμα τους έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν την εκπαίδευση STEM, να 
ασχοληθούν με πειράματα και προβληματισμούς, τους οποίους και απόλαυσαν. Μετέφεραν 
τις εμπειρίες τους στο σπίτι και πολλές φορές επανέλαβαν τα πειράματα σε συνεργασία με 
τους γονείς τους. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των νηπίων είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια 
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του προγράμματος στις ελεύθερες δραστηριότητες ασχολούνταν με πειραματισμούς και 
κατασκευές γεφυρών, φραγμάτων κλπ. 

Το έργο, εκτός από την προώθηση της επικοινωνιακής διάστασης, επέτρεψε στα παιδιά 
να καλλιεργήσουν ένα κλίμα συνεργασίας με αλλόγλωσσους συμμαθητές,  ενισχύοντας την 
περιέργεια και το κίνητρό τους για μάθηση έχοντας κοινό στόχο, και ενθαρρύνοντας την 
αλληλεπίδρασή τους σε ομάδες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων Τα νήπια 
ενθουσιάστηκαν από το γεγονός ότι απέκτησαν διαδικτυακούς φίλους, οι οποίοι 
πραγματοποιούσαν αντίστοιχες κατασκευές και πειραματισμούς. ΉΉρθαν σε επαφή με 
λεξιλόγιο και διαδικασίες από το χώρο των φυσικών επιστημών, πειραματίστηκαν με 
διαφορετικά υλικά και κατέληξαν σε συμπεράσματα. Ενθαρρύνθηκαν να κάνουν ακριβείς 
παρατηρήσεις και να λειτουργήσουν ως επιστήμονες. Πηγή γνώσης αποτέλεσαν τα πειράματα 
τους, οι παρατηρήσεις τους και όχι η νηπιαγωγός. 

Το πιο επιτυχημένο αποτέλεσμα του έργου ήταν η ενεργητική εμπλοκή και το ενδιαφέρον 
όλων των νηπίων περιλαμβανομένου και των νηπίων του τμήματος ένταξης για τις θεματικές 
του προγράμματος που τους έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν μόνα τους τη γνώση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του φράγματος για το οποίο τα νήπια δεν 
είχαν καμιά αρχική ιδέα και στο τέλος μπορούσαν να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας του. 

Η αξιολόγηση του προγράμματος αποτυπώνει το αντίκτυπο της εκπαίδευσης STEM σε 
νήπια και εκπαιδευτικούς. ΉΉταν οι πιο αγαπημένες τους δραστηριότητες, όπου είχαν 
απόλυτη ελευθερία κινήσεων, τους έδιναν κίνητρο συμμετοχής και λειτουργούσαν ως μικροί 
επιστήμονες.  

Τέλος το έργο έδειξε ότι όταν υπάρχει διάθεση και όραμα πολλά μπορούν να συμβούν με 
έναν απλό και μαγικό τρόπο, παρέχοντας ουσιαστικά κέρδη σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Επιβράβευση της προσπάθειας αποτέλεσε η απονομή ετικετών ποιότητας από τις Εθνικές 
Υπηρεσίες Υποστήριξης 10 χωρών, της Ελλάδος, Τουρκίας, Μάλτας, Κροατίας, Ιταλίας, 
Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Τσεχίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος εκπαιδευτικός υλοποιεί ένα σχέδιο εργασίας με 

σύνδεση της τάξης του με κάποια άλλη στην Ευρώπη, ποικίλουν. Ενδεχόμενα θέλει να 
διευρύνει τον ορίζοντα των μαθητών του ή να δώσει κίνητρα για επίτευξη μεγαλύτερης 
δέσμευσης των μαθητών στο διδασκόμενο μάθημα εντός του αναλυτικού προγράμματος. Σε 
κάθε περίπτωση λόγω της φύσης της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης οι μαθητές απαιτείται να 
αποκτήσουν ψηφιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Ειδικά για έναν εκπαιδευτικό 
πληροφορικής και στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας ο στόχος της 
εκπαίδευσης είναι να αποκτήσουν προχωρημένες δεξιότητες ψηφιακής διαχείρισης της 
πληροφορίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η πορεία προς τη δημιουργία ενός βίντεο 
αυτοπαρουσίασης των μαθητών. Τεκμηριώνονται οι επιλογές δημιουργίας του βίντεο όπως 
επίσης και καταγράφονται παρατηρήσεις για την αντίληψη των μαθητών και της συμμετοχής 
τους. Το κείμενο επιχειρεί να αποτυπώσει τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την 
υλοποίηση τριών βίντεο στο πλαίσιο ενός συνεργατικού έργου eTwinning ανάμεσα σε 
ευρωπαϊκά σχολεία Για κάθε βίντεο παρέχεται μια τεκμηρίωση της ιδέας και του σκοπού 
υλοποίησης. Το πρώτο βίντεο αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή στη διαδικασία γνωριμίας 
των δύο τόπων που εδράζονται τα σχολεία. Συγκεκριμένα επιχειρείται να μην υπάρχει 
αυτοπαρουσίαση των τόπων αλλά δυναμική προσπάθεια κάθε εταιρικού σχολείου να 
γνωρίσει τον τόπο του άλλου. Σκοπός της εργασίες δεν αποτελεί να παρουσιάσει 
ολοκληρωμένο ένα πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων αλλά ιδέες για τη χρήση του βίντεο 
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βίντεο, etwinning,  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το etwinning ως χώρος συνεύρεσης σχολείων από διαφορετικές χώρες αποτελεί 
ουσιαστικά ένα χώρο διαχείρισης των διαφορών που δεν εξαντλούνται μόνο τις εθνικές 
διαφορές αλλά εντοπίζονται και σε καταστάσεις που προκύπτουν από τον μεγάλο αριθμό 
γλωσσών, των τοπικών πολιτισμών αλλά και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις 
οποίες λειτουργεί το κάθε σχολείο. Η ανάγκη συνύπαρξης εντός του πλαισίου της Ενωμένης 
Ευρώπης είναι μια πραγματικότητα μέσα και έξω από την τάξη και η μάθηση της 
συμπεριφοράς και λειτουργίας των μαθητών ως μελλοντικών ενήλικων πολιτών της Ευρώπης 
είναι επιτακτική. Συνεπώς είναι προφανής η ανάγκη κοινωνικοποίησης στην ευρύτερη 
σχολική ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές στην κατανόηση της 
διαφορετικότητας αλλά και σε δεξιότητες διαχείρισής της (Banks, 2012). Είναι επείγουσα 
ανάγκη να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στην τάξη ώστε να είναι ικανοί 
να ενσωματώνουν πολλαπλές οπτικές γωνίες, να κατανοούν και να συνδέονται με τις 
διαφορές και να διαχειρίζονται την ποικιλομορφία προκειμένου να γίνουν ενημερωμένοι 
πολίτες και έτσι να είναι περισσότεροι λειτουργική στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Μα άλλα λόγια 
να μπορούν να χειρίζονται ζητήματα διαπολιτισμικής προσέγγισης και επικοινωνίας. ΌΌμως 
ταυτόχρονα η είσοδος της τεχνολογίας στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή ζωή είχε ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή στους τρόπους μάθησης και επικοινωνίας των μαθητών. Οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες αφενός γιατί αποτελούν τον νέο 
εργαλείο μάθησης των εκπαιδευομένων και αφετέρου γιατί πρέπει να παρέχουν στους 
μαθητές τους ψηφιακές δεξιότητες χρήσιμες για την ένταξή τους στην κοινωνική και 
εργασιακή πραγματικότητα. Η σύνθεση των ψηφιακών δεξιοτήτων με τη διαπολιτισμική 
διάσταση της επικοινωνίας είναι μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό προς την αναβάθμιση 
του έργου του. 

 

ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 
Σε μια σύμπραξη eTwinning η εναρκτήρια δράση συνηθίζεται να είναι η παρουσίαση του 

σχολείου και η αυτοπαρουσίαση των μαθητών και μαθητριών. Η διαδικασία της 
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αυτοπαρουσίασης έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μιας εικόνας που θέλουμε να 
παρουσιάσουμε στους άλλους. Περιλαμβάνει και συνειδητές αλλά και ασυνείδητες ενέργειες 
που τελικά δημιουργούν μια προσεκτικά σχεδιασμένη παρουσίαση του εαυτού, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια ορισμένη εντύπωση που ταιριάζει με τις ανάγκες τους, εντός της 
συγκεκριμένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Aronson, Wilson & Akert, 1999). Είναι πιθανό 
ένας μαθητής σε μια σύμπραξη να δημιουργήσει ένα προφίλ ώστε να δείχνει ένας ενδιαφέρον 
άνθρωπος και σοβαρός μαθητής ενώ σε μια άλλη επικοινωνία εκτός σχολείου να θέλει να 
δείξει ένα διαφορετικό εαυτό. Είναι σύνηθες κάποιος να υιοθετεί πολλαπλές ταυτότητες που 
να αξιοποιούν τις κοινές γνώσεις και αναπαραστάσεις. Ταυτόχρονα παίζει ρόλο και το 
πολιτισμικό πλαίσιο που ανήκει ο μαθητής αλλά και το πολιτισμικό πλαίσιο της σύμπραξης. 
Γενικά η διαδικασία αυτοπαρουσίασης που είναι μια μορφή διαπροσωπικής επικοινωνίας 
είναι μια δραστηριότητα στην οποία το άτομο διαπραγματεύεται συνειδητά και ασυνείδητα 
ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με τα υπάρχοντα και εξελισσόμενα πολιτιστικά 
πρότυπα. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης της αυτοπαρουσίασης από άτομα από 
διαφορετικές εθνότητες ή διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες, μπορεί να συμβαίνει και στην 
περίπτωση που το άτομο έχει επίγνωση των διαφορών ή ακόμα και στην περίπτωση που δεν 
έχει (Frame, 2014). Η έρευνα έχει αναδείξει τις διαφορές που επιφέρει στην αυτοπαρουσίαση 
του ατόμου το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο αυτό ζει. Για παράδειγμα, σε έρευνα βρέθηκε 
ότι οι αμερικάνοι παρουσιάζονται με άμεσο και προσωπικό τρόπο και με προτίμηση στην 
προβολή φωτογραφιών τους ενώ οι ασιάτες, συγκεκριμένα κορεάτες, έδειχναν προτίμηση στο 
να αναφέρονται σε ειδικά τους ενδιαφέροντα και εμφάνιζαν αυξημένη διάθεση για 
αξιοποίηση περισσότερων γραφικών και λιγότερο στις φωτογραφίες τους. Αυτές οι διαφορές 
αξιολογούνται ότι βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση και συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά 
των εθνικών-κρατικών πολιτισμών των ατόμων αυτών (Kim & Papacharissi, 2003). ΆΆλλη 
έρευνα επίσης διαπιστώνει διαφορές ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας, που 
κρίνεται ότι προκύπτουν από το διαφορετικό πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Συγκεκριμένα 
βρέθηκε ότι Βρετανοί έδιναν πολύ λιγότερη προσοχή στο κείμενο της παρουσίασης σε 
αντίθεση με τους Κινέζους, οι οποίοι έτειναν να επικεντρώνονται περισσότερο στις 
λεπτομέρειες του κειμένου που παρέθεταν. Γενικά η έμφαση στην ατομικισμό είναι εμφανής 
στους δυτικούς πολιτισμούς (Qingxue, 2003). Διαφοροποιήσεις επίσης εμφανίζονται σε σχέση 
με το φύλο. Για παράδειγμα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες προβάλλουν κατά την παρουσίασή 
τους περισσότερες φωτογραφίες σε σχέση με τους άνδρες (Rui & Stefanone, 2013) . 

ΈΈνας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αυτοπαρουσίαση είναι το κατά πόσο 
υπάρχει πολυπολιτισμική εμπειρία στο χώρο (πόλη, κράτος κλπ) στο οποίο ζει το άτομο. Για 
παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια τεράστια πολυπολιτισμική εμπειρία, η οποία 
μπορεί να επηρεάσει τις αυτοπαρουσιάσεις των βρετανών καθώς έχουν υπόψη τους και τους 
κανόνες πολιτικής ορθότητας στις διαπολιτισμικές επικοινωνίες (Jiang,, De Bruijn & De Angeli, 
2009). Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ίδιο το διαδίκτυο έχει αναπτύξει μια 
κουλτούρα στην οποία το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο θέμα ότι το 
άτομο που παρουσιάζεται γνωρίζει ότι δυνητικά απευθύνεται σε ένα τεράστιο εικονικό 
ακροατήριο, με αυξημένο και τον κίνδυνο να παρενοχληθεί αλλά ταυτόχρονα αυξημένη και 
τη δυνατότητα της έντονης και εύκολης αλληλεπίδρασης με τους διαφορετικούς ‘άλλους’ 
(Porter, 1997).  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Στην ανάγκη αποτελεσματικής επικοινωνίας κατά την υλοποίηση ενός έργου eTwinning οι 

Δικτυακές Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και τα εργαλεία πολυμέσων μπορούν 
να γίνουν τα εργαλεία διαχείρισης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και των πολλαπλών 
νοημάτων που αυτή καλείται να μεταφέρει, καθώς παρέχουν αυξημένες ευκαιρίες 
αλληλεπίδρασης. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσει και με δεδομένο ότι 
οι σημερινοί μαθητές και μαθήτριες κινούνται άνετα στο ψηφιακό κόσμο. Αλλά όπως 
επισημαίνει ο Bauerlein (2008) αν και παρατηρείται αυξημένη χρήση αυτών των εργαλείων και 
των κοινωνικών δικτύων και οι δυνατότητες εμφανίζονται αυξημένες και αυτές, οι μαθητές 
πολύ συχνά δεν επιδιώκουν να ασχοληθούν με τη «διαφορά», περιοριζόμενοι στον 
υπάρχοντα κοινωνικοπολιτισμικό τους ορίζοντα και δεν επιδιώκουν να γνωρίσουν άλλες 
κοινωνίες και πολιτισμούς. Επίσης αν και δεν αμφισβητείται η υψηλή σχέση χρήσης των νέων 
με τις τεχνολογίες αυτές (Jones & Cuthrell, 2011), εντούτοις όταν καλούνται να γίνουν 
διαχειριστές και παραγωγή πληροφοριών και οι ίδιοι πρόκειται να δημιουργήσουν ψηφιακό 
υλικό προκειμένου να επικοινωνήσουν κάποια ζητήματα με άλλες κοινωνικές ομάδες, 
δηλώνουν άγχος και σε σημαντικό ποσοστό επικαλούνται και έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων 
(Pearce, 2014). Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τη δημιουργία βίντεο εκ μέρους των μαθητών με 
σκοπό την επικοινωνία ή την ανάπτυξη κοινωνικών ή επιστημονικών ζητημάτων, οι έρευνες 
καταγράφουν τη χαμηλή παραγωγή υλικού εκ μέρους των χρηστών για το Youtube καθώς 
ακόμα και εκπαιδευόμενοι σε ηλικία που παρακολουθούσαν τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
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απαντούν θετικά στην ερώτηση αν έχετε ποτέ δημιουργήσει ένα βίντεο σε ποσοστό 11% ενώ 
το 89% απαντά αρνητικά με τα ποσοστά να διαφοροποιούνται ως προς το φύλο, με τις 
γυναίκες να υπολείπονται ακόμα περισσότερο στην παραγωγή (Snyder & Burke, 2008). Το 
παράδοξο είναι ότι ενώ διαπιστωμένα (Wilson, 2015) οι μαθητές είναι χρήστες του Youtube, το 
εύρος των δυνατοτήτων της πλατφόρμας δεν είναι ικανοποιητικά αντιληπτό από αυτούς. 
Είναι περισσότερο καταναλωτές παρά παραγωγοί. Συνεπώς για τους εκπαιδευτικούς 
αποτελεί κεντρικό ζήτημα η εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες ψηφιακής 
έκφρασης που αφορούν σε άνοιγμα στη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό. Εξ άλλου 
έρευνες έχουν αναδείξει ότι η υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί σε μαθητές κατά 
την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες σε κοινωνικά δίκτυα, τους βοηθά μεταξύ άλλων να 
αναγνωρίσουν την ταυτότητά τους εντός αυτών των δικτύων (Alvermann, 2010). Η 
δημιουργία λοιπόν βίντεο θα συμπληρώσει την κουλτούρα και τη δυνατότητά τους ως 
παραγωγών. Επιπρόσθετα οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να είναι ένα εργαλείο για την 
κατανόηση της μάθησης ως κοινωνικά κατασκευασμένης, η οποία αποτέλεσε ακρογωνιαίο 
λίθο της πρόσφατης παιδαγωγικής θεωρίας. Τα blogs, το YouTube και τα wikis παρέχουν ένα 
μέσο για να ενθαρρύνουν και να καταστήσουν ορατή την κοινωνική κατασκευή των 
γνώσεων που αυτή η θεωρία θέτει και μοιάζει υποχρεωτικό για τους εκπαιδευτικούς να 
αγκαλιάσουν τέτοια εργαλεία όπου η χρήση τους είναι επωφελής τόσο για τους μαθητές όσο 
και για τους ίδιους (Duffy, 2008). 

Θα πρέπει όμως κατά τη δημιουργία ενός βίντεο και ειδικότερα αυτό της 
αυτοπαρουσίασης των μαθητών που συμμετέχουν σ΄ένα έργο etwinning, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα στοιχεία εκείνα που το καθιστούν αποτελεσματικό στη διαπολιτισμική 
επικοινωνία. Ο Naiditch (2010) προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική διαπολιτισμική 
προσέγγιση προτείνει ως αναγκαίους τρεις παράγοντες την Αποδοχή, το Σεβασμό και την 
Ανοχή και τους δίνει το ακρωνύμιο ART (Acceptance, Respect, Tolerance). Θεωρεί ότι αυτά 
δημιουργούν μια κουλτούρα και σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που μπορεί να αποτελέσει το 
πλαίσιο ανάπτυξης τους ως πολιτών μιας δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας καθώς το 
να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα σημαίνει ότι εκτιμάς την αξία της και την συμβολή της 
στην κοινωνική εξέλιξη. Ακόμη σημαίνει ότι αναγνωρίζεις τη χρησιμότητα της. Το να έχεις 
σεβασμό έχει σχέση με την έσω-κοινότητα αλλά και με τη διαφορετική κοινότητα στις αρχές 
πάντα του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τέλος η ανοχή πρέπει να ειδωθεί όχι ως ανοχή-αντοχή σε πιθανές δυσμενείς 
επιπτώσεις της προσέγγισης της διαφορετικότητας στην κοινωνία αλλά την ανάπτυξη ενός 
ανοιχτού πνεύματος με σκοπό την προσπάθεια εξάλειψης των προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων εντός και της ίδιας της κοινότητας αλλά και κατά την επαφή με τη 
διαφορετικότητα της άλλης. 

Η διαπολιτισμική προσέγγιση συνήθως περιλαμβάνει ανάπτυξη αμφιλεγόμενων 
αισθημάτων που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το βίντεο 
θεωρείται ένα εργαλείο προσέγγισης που μπορεί να είναι αποτελεσματικό (Roskos-Ewoldsen & 
Roskos-Ewodsen, 2001).  

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Το βίντεο μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο που παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές να 

παρουσιαστούν, να παρουσιάσουν, να θέτουν ζητήματα, να μοιράζονται τις οπτικές τους στις 
προοπτικές των ζητημάτων που τους αφορούν και ενδιαφέρουν και γενικά να εκφραστούν 
δημιουργικά και επιστημονικά. Η Miller (2013) αναλύοντας έρευνες σχετικά με την 
αξιοποίηση του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία διακρίνει έξι συστατικά που συνθέτουν 
τη παιδαγωγική της δημιουργίας ψηφιακών βίντεο εντός της αίθουσας: (α) ο δάσκαλος 
υιοθετεί μια νέα στάση απέναντι στους νέους γραμματισμούς όπως ο Ψηφιακός, (b) επιδιώκει 
να δημιουργήσει κοινωνικούς χώρους στην τάξη για τη διαμεσολάβηση της πολυτροπικής 
σύνθεσης, στην οποία οι συμμετέχοντες (γ) συνθέτουν ένα αυθεντικό επικοινωνιακό μήνυμα, 
(δ) ανάγοντας το περιεχόμενο του στις μαθητικές εμπειρίες και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο 
και οι μαθητές (ε) συμμετέχουν ενεργά στην πολυτροπική σχεδίαση για την έκφραση των 
μηνυμάτων τους ή (στ) δρουν μετασχηματιστικά ή το αποδίδουν με συμβολικούς τρόπους. 
Ακόμη οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συνιστούν οι Clark και Mayer (2002) σε σχέση 
με τη τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός βίντεο που λειτουργεί αποτελεσματικά είναι α) να 
ευθυγραμμίζεται με το αναμενόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα και του θεατή και του 
δημιουργού β) να περιέχει μειωμένο γνωστικό φορτίο γ) να μην περιέχει κείμενο ή γραφικά 
που συνδέονται επιφανειακά με το θέμα και δ) να είναι κατάλληλα για το γραμματισμό του 
μαθητή. Στην περίπτωση ενός προγράμματος eTwinning επιδιώκεται και ψηφιακός 
γραμματισμός και διαπολιτισμικές δεξιότητες. 

Σημαντικό επίσης κρίνεται το γεγονός ότι διαπιστωμένα η δημιουργία βίντεο είναι μια 
εμπειρία αφενός δημιουργική αλλά αφετέρου «αναγκάζει» τους μαθητές να οργανωθούν σε 
ομάδα καθώς καθένας μπορεί να συνεισφέρει την οπτική του και τις δεξιότητές τους καθώς 
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άλλοι είναι καλοί στο λόγο, άλλοι στη σκηνοθετική άποψη, άλλοι στην τεχνολογία κλπ. 
Επίσης η λειτουργία τους ως ομάδα μοιάζει αναγκαστική σχεδόν όταν πρόκειται να υπάρξει 
επικοινωνία σε άλλη γλώσσα από τη δική τους καθώς κάθε ένας από αυτούς κατέχει 
διαφορετικά επίπεδα γνώσης της ξένης γλώσσας και μπορεί να συνεισφέρει στην ομάδα 
προκειμένου αυτή να ολοκληρώσει το έργο της. Επιπλέον οι μαθητές καθώς μπορεί να 
προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο, μπορεί να συνεισφέρουν ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κοινωνικές αντιλήψεις. Σημαντικό είναι ότι η εργασία σε ομάδες 
θα γίνει πάνω σε αυθεντικά θέματα. Η διαμοίραση του τελικού προϊόντος σε χώρους 
ανάρτησης βίντεο όπως για παράδειγμα το YouTube, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης από 
συνεργάτες ή απλούς θεατές και τυχόν θετικά σχόλια δίνουν ικανοποίηση και 
αυτοπεποίθηση. Καθώς το τελικό προϊόν θα έχει και στοιχεία αισθητικής προσέγγισης είναι 
βέβαιο ότι μπορεί να αγγίξει τη δημιουργικότητα των μαθητών. ΆΆλλωστε έρευνες δείχνουν 
ότι το Youtube μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις τέχνες σύμφωνα με 
τις τρέχουσες τάσεις συνεργασίας και κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση (DeWitt et al, 
2013) 

ΌΌσον αφορά στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς είναι διαπιστωμένο ότι αυτοίί που 
γενικά υποστήριξαν τη χρήση του βίντεο ως εργαλείο μάθησης εμφανίζονται με την πάροδο 
του χρόνου να προσπαθούν να το ενσωματώσουν στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος 
που διδάσκουν (Miller, Hughes, & Knips, 2013). Αυτό είναι σημαντικό ειδικά για ένα 
εκπαιδευτικό Πληροφορικής αφού η έρευνα διαπιστώνει ότι η ενασχόληση με τα βίντεο και 
του YouTube κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης δρα επωφελώς στη γνώση των 
μαθητών ως μελλοντικών επιστημόνων Πληροφοριακών Συστημάτων (IS) (Roodt & de Villiers, 
2011). Για τον εκπαιδευτικό είναι σημαντικό να ωθήσει τους μαθητές μέσα στα πολύπλοκα 
και πλούσια περιβάλλοντα των ΤΠΕ, να κατασκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τις ιδέες 
τους με ιδιοσυγκρασιακούς και προσωπικά σημαντικούς τρόπους (Harper, Squires & 
McDougall, 2000). 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου etwinning προβλεπόταν μια αυτοπαρουσίαση των 
μαθητών. Προκειμένου να γίνει επιλογή του μέσου για αυτήν την αυτοπαρουσίαση, 
επιδείχθηκαν σ’ αυτούς διάφορα παραδείγματα. ΈΈνα PowerPoint, ένα Padlet, ένα βίντεο όπου 
κάποιοι μαθητές είχαν κινηματογραφηθεί να μιλάνε για τον εαυτό τους, μια σειρά από Voki 
και μια παρουσίαση στο GoogleDocs. Μέσα από μια συζήτηση βγήκε η απόφαση της 
δημιουργίας ενός βίντεο. Διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για να φαίνονται τα πρόσωπα 
ορισμένων παιδιών και ο εκπαιδευτικός επιφυλάχθηκε να προτείνει λύσεις στην επόμενη 
διδακτική ώρα. Επίσης διατυπώθηκε η έντονη διάθεση τους να είναι κάτι διαφορετικό. Ο 
εκπαιδευτικός ανέλαβε την υποχρέωση να προτείνει κάποιες τέτοιες διαφορετικές 
προσεγγίσεις δημιουργίας. 

Στην επόμενη συνάντηση ο εκπαιδευτικός πρότεινε τα πρόσωπα στην παρουσίαση να μην 
είναι φωτογραφίες αλλά συνεφόλεξα με το όνομά τους αλλά στη βάση μιας 
μετασχηματισμένης φωτογραφίας τους. Επιπλέον ως καινοτομικό στοιχείο προτάθηκε το 
βίντεο να ρέει σαν μια λωρίδα προς τα αριστερά. Οι προτάσεις αυτές άρεσαν και ξεκίνησε η 
υλοποίηση. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΦΟΛΕΞΩΝ 

Το πρόβλημα της μη εμφάνισης των προσώπων λύθηκε με τον εξής τρόπο: Κάθε μαθητής 
και μαθήτρια πήρε μια φωτογραφία του όπου με χρήση του Photoshop την μετέτρεψε σε τύπο 
ασπρόμαυρου χαρακτικού. Κατόπιν την χρησιμοποίηση ως βάση για να φτιάξει ένα 
συνεφόλεξο με το όνομά του. Προς τούτο έγινε χρήση του https://wordart.com/. Στην εικόνα 1 
φαίνεται η πορεία από τη φωτογραφία στο συνεφόλεξο. ΈΈχει γίνει χρήση της φωτογραφίας 
ενός ηθοποιού για να μην χρησιμοποιηθεί φωτογραφία μαθητή ή μαθήτριας. 
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Εικόνα 1: Από την αρχική εικόνα, σε γκραβούρα και σε συνεφόλεξο 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
Κατόπιν έγινε προβολή βίντεο που αφορούν στα πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής που 

ανήκε το εταιρικό σχολείο και που ήταν η περιοχή της Matera στην περιφέρεια Basilicata. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η προβολή του βίντεο «Italy Unpacked 2015, Matera. From tho Stones to 
the Stars. BBC2»από το Youtube για την πόλη της Matera, που είναι χαρακτηρισμένη ως 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ακόμη για την πόλη Montescaglioso που ανήκε το 
συνεργαζόμενο σχολείο έγινε προβολή του βίντεο «Montescaglioso - Una Città da vivere». Την 
μουσική, με προεξέχουσα την ταραντέλα, και χορούς της περιοχής είδαν οι μαθητές/τριες 
μέσω των βίντεο «Tarantella Paesana - Rocco Damiano» και «Ferentino:Tarantella Lucana». ΌΌλα 
αυτά είχαν σκοπό την ανάπτυξη στους μαθητές αυτό που ο Garber (1995, p.223) ονομάζει 
«σύνορο της συνείδησης». Το σύνορο αυτό συνίσταται στη συνειδητοποίηση της 
διαπολιτισμικής συνάντησης και ταυτόχρονα στη δημιουργία κινήτρων και διάθεσης να 
κατανοηθεί ο άλλος πολιτισμός βαθύτερα και στις λεπτές αποχρώσεις του, πέρα από 
τυποποιήσεις και στερεοτυπικές κατηγοριοποιήσεις, με μια διάθεση αλληλεγγύης, 
συνεργασίας, ενσυναίσθησης και σεβασμού.  

Στο ίδιο πλαίσιο έγινε περιήγηση, μέσω του Google maps, στην πόλη Montescaglioso. 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ MONTESCAGLIOSO 

Στο πλαίσιο επίσης της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού πλαισίου, αποφασίστηκε η 
αυτοπαρουσίαση να γίνει μπροστά από μια εικόνα του περιβάλλοντος τοπίου της πόλης του 
Montescaglioso. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου οι μαθητές/τριες να αξιοποιήσουν και πιο 
εξειδικευμένα ψηφιακά εργαλεία, χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή εφαρμογή στη διεύθυνση 
http://www.udeuschle.selfhost.pro/panoramas/makepanoramas_en.htm, (εικόνα 2) η οποία 
δημιουργεί ένα πανόραμα – ιχνογράφημα του ανάγλυφου της περιοχής που σημειώνεται στον 
χάρτη από τον χρήστη. 

 
Εικόνα 2: Η εφαρμογή δημιουργίας πανοραμάτων 

Μέσω της εφαρμογής αυτής αλλά και με χρήση του Photoshop, δημιουργήθηκε το 
πανόραμα του Montescaglioso 360ο (εικόνες 3 και 4). Στα άκρα της εικόνας προστέθηκε στην 
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αρχή ένα μήνυμα το οποίο αναφέρει ότι οι μαθητές του σχολείου παρουσιάζονται μπροστά 
από το πανόραμα της πόλης και στο τέλος προστέθηκαν χαιρετισμοί σε τρεις γλώσσες, όσες 
και τα συνεργαζόμενα σχολεία. Η αναφορά από το ελληνικό σχολείο μόνο στο ιταλικό έγινε 
γιατί ήταν το σχολείο το οποίο είχε επιλεγεί αρχικά για αποκλειστική συνεργασία. 

 
Εικόνα 3: Το πανόραμα 360ο της πόλης Montescaglioso  

 
Εικόνα 4: Λεπτομέρεια της εικόνας 3  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 
Προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η διαπολιτισμικότητα του βίντεο, ζητήθηκε και 

έγινε αποδεκτό από μαθητή που έπαιξε μουσικό όργανο (κλαρίνο) να δημιουργήσει μια 
μουσική υπόκρουση βασισμένη στη μουσική της ταραντέλας. Καθώς αυτό δεν έγινε εφικτό 
λόγω αιτιών που τον εμπόδισαν να δουλέψει, προτιμήθηκε μια μουσική την οποία οι μαθητές 
είχαν ακούσει στο Γυμνάσιο στο μάθημα της Μουσικής (Adagio του Albinoni). 
ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

Η τελική εικόνα δημιουργήθηκε ως εξής : Στον κεντρικό υπολογιστή του εργαστηρίου 
ήταν ανοιγμένη η εικόνα 3 με χρήση του Photoshop. Κάθε μαθητής έχοντας φτιάξει τη 
φωτογραφία του όπως η εικόνα 1 και έχοντας γράψει το κείμενο αυτοπαρουσίασης τα 
πρόσθετε στην εικόνα. ΈΈτσι δημιουργήθηκε η τελική εικόνα που λεπτομέρειες παρατίθενται 
στις εικόνες 5,6,7 και8. 

 
Εικόνα 5: Λεπτομέρεια της τελικής εικόνας (αρχή αριστερό μέρος) 

 
Εικόνα 6: Λεπτομέρεια της τελικής εικόνας  
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Εικόνα 7: Λεπτομέρεια της τελικής εικόνας  

 

Εικόνα 8: Λεπτομέρεια της τελικής εικόνας (τέλος- δεξιό μέρος) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 
Καθώς στόχος κατά την υλοποίηση ενός ψηφιακού έργου είναι να χρησιμοποιούνται 

πρώτιστα τα εργαλεία που είναι προσιτά και δωρεάν (Hartsell & Yuen, 2006), υπήρξε 
προβληματισμός για το πώς θα γίνει κατορθωτό να δημιουργηθεί ένα βίντεο στο οποίο η 
επιμήκης εικόνα (πλέον των 3 μέτρων) θα κυλούσε προς τα αριστερά. Η λύση που δόθηκε 
ήταν να ανοιχτεί σε προεπισκόπηση της τελικής εικόνας στο Microsoft Office Picture Manager 
και η αργή κύλιση της με χρήση του πλήκτρου από χρήστη να καταγράφεται σε βίντεο με το 
λογισμικό Icecream Screen recorder. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε η πρώτη εκδοχή του 
βίντεο. ΈΈπειτα με χρήση του MovieMaker προστέθηκε ο ήχος και δημιουργήθηκε η τελική 
εκδοχή του, η ποία και δημοσιεύτηκε στο Youtube [https://youtu.be/Ytt5xkVT7dk].  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του υλοποιηθέντος έργου υποδεικνύουν ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευομένων ήταν γενικά θετικοί και ενθουσιασμένοι για το τελικό 
προϊόν. Επίσης υπήρξε συνεχής ανάγκη υποστήριξης των μαθητών καθώς είχαν μεν την 
άνεση να προσαρμόζονται στις ανάγκες δημιουργίας του ψηφιακού έργου αλλά δεν διέθεταν 
καμία τεχνική δεξιότητα διαχείρισης των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν (Ting, 2013). 
Ελαχιστότατοι μαθητές και συγκεκριμένα μαθήτριες έδειξαν απροθυμία επικοινωνίας, αλλά 
δεν επικαλέστηκαν κάποιο συγκεκριμένο εμπόδιο (πολιτισμικό ή γλωσσικό) (Naiditch, 2010). 

Οι μαθητές λειτούργησαν αναγκαστικά σε ομάδες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες και των λογισμικών αλλά και τις γλωσσικές. Η σύνδεση επίσης της δημιουργίας με 
την πραγματική ζωή και η αναφορά σε ένα ακροατήριο εκτός σχολείου και εκτός Ελλάδος, 
δημιούργησε και συναισθήματα αυτοεκτίμησης αλλά και επιφυλακτικότητας. Η θερμή 
υποδοχή από το άλλο σχολείο που εκφράστηκε γραπτά πρόσφερε και ικανοποίηση (Pearce, 
2014) και ανακούφιση. Αποτέλεσε πρωτόγνωρη εμπειρία για τους μαθητές και να 
αναλαμβάνουν το βάρος της προσωπικής ευθύνης εξέλιξης του έργου, με το οποίο κρίνεται 
ότι επιτεύχθηκε βαθύτερη μάθηση, αλλά και να δεσμεύονται με άλλους μαθητές εκτός τάξη 
σε βάθος με ουσιαστικό τρόπο (Greene & Crespi, 2012). Και οι ίδιοι οι μαθητές δήλωσαν ότι η 
δραστηριότητα ήταν για αυτούς διασκεδαστικοί ότι είναι ικανοποιημένοι γιατί πιστεύουν ότι 
έδωσαν το δικό τους στυλ παρουσίασης και ότι η όλα ενέργεια ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή 
τους (Alawani, Senteni & Singh, 2016). 

Δεν κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει και μαγνητοφωνημένο το κείμενο αυτοπαρουσίασης 
των μαθητών ώστε να μην ώστε να μην υπερφορτώνεται το βίντεο και να είναι ελεύθερο το 
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οπτικό κανάλι στην πρόσληψη του περιεχομένου (Mayer & Moreno, 2003). Η παρατήρηση του 
τρόπου εργασίας των μαθητών και μαθητριών, τα αποτελέσματα που πέτυχαν αλλά και οι 
απόψεις τους που εκφράστηκαν με το τέλος των δραστηριοτήτων, παρέχουν ενδείξεις ότι η 
δημιουργία βίντεο αυξάνει τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ότι η επαφή με τους 
απομακρυσμένους συνομηλίκους etwinners μπορεί να υποστηρίξει μορφές αυθεντικής 
μάθησης (Reeves, Caglayan & Torr, 2017). 

Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται βαθύτερη μελέτη προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο 
δημιουργήθηκε και σε ποιο βαθμό μια κουλτούρα διαπολιτισμικής επικοινωνίας. ΈΈνα 
στοιχείο που δείχνει εξέλιξη στην κατεύθυνση είναι το αίτημα μεγάλου μέρουςτων μαθητών 
να εμπλακούν ξανά σε συνεργασία με άλλο σχολείο.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ενσωμάτωση των σταδίων τμηματοποίησης του 

κώδικα στις επιμέρους κατηγορίες της ταξινομίας SOLO και αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 
σχεδίου που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση του κώδικα του 
οπτικού προγραμματισμού. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση, κατηγοριοποίηση και 
καθιέρωση κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης οπτικού προγραμματισμού με στόχο να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού κατά την αξιολόγηση του κώδικα. Ως γλώσσα 
οπτικού προγραμματισμού έχει επιλεγεί το Scratch. Η τμηματοποίηση του κώδικα βασίζεται 
στη μέθοδο "διαίρει και βασίλευε" που αναλύει και συνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους πιο 
εύκολα διαχειρίσιμα υποπροβλήματα και είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη 
αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών. Η τμηματοποίηση του κώδικα στο προγραμματιστικό 
περιβάλλον του Scratch επιτυγχάνεται μέσα από τέσσερα επιμέρους στάδια. Συνδεόμενα τα 
τέσσερα αυτά στάδια της τμηματοποίησης με τις επιμέρους κατηγορίες της ταξινομίας SOLO, 
προκύπτει ένα διδακτικό εργαλείο αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές 
αναλύουν και συνθέτουν ένα πρόγραμμα. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ταξινομία SOLO, Τμηματοποίηση Οπτικού Κώδικα, Scratch, 
Προγραμματισμός 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

o Μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση στο διεθνή και στον ελληνικό χώρο 
δείχνει ότι ενώ υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη της γνώσης και αποτελέσματα από 
εμπειρικές μελέτες στον προγραμματισμό, λείπει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της γνώσης και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, με σαφή κριτήρια και συνέπεια ως προς τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των μελετών. Η έλλειψη αυτή είναι ουσιαστική σε έναν 
τομέα όπως ο προγραμματισμός όπου συνδυάζονται δύο σημαντικοί παράγοντες, η 
αλγοριθμική σκέψη με τη γνώση γλώσσας προγραμματισμού (Μπέλλου & Μικρόπουλος, 
2008).  

o Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ενσωμάτωση των σταδίων τμηματοποίησης του 
κώδικα στις επιμέρους κατηγορίες της ταξινομίας SOLO και αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 
σχεδίου που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση του κώδικα του 
οπτικού προγραμματισμού και στο οποίο η τμηματοποίηση του κώδικα αποτελεί ένα από τα 
έντεκα κριτήρια που εξετάζονται (Karvounidis, et al., 2017). Τα κριτήρια του πλαισίου 
αξιολόγησης κωδίκων οπτικού προγραμματισμού με χρήση πλακιδίων είναι: η 
αποτελεσματικότητα, η αναγνωσιμότητα, η βελτιστοποίηση, η μεταβλητότητα, η ασφάλεια, η 
δοκιμαστικότητα, η αποσύνθεση (τμηματοποίηση), η αλληλεπίδραση με τον χρήστη, η 
αναπαράσταση των δεδομένων, η επικοινωνία / ο συγχρονισμός και η παραλληλία / 
σειριακότητα (Αργυρίου, 2017). Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη διερεύνηση, κατηγοριοποίηση 
και καθιέρωση κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης οπτικού προγραμματισμού με στόχο να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες του εκπαιδευτικού κατά την αξιολόγηση του κώδικα ώστε να 
αποφεύγονται επαναλαμβανόμενα λάθη.  

Η ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SCRATCH 
Το Scratch (http://scratch.mit.edu), δημιουργήθηκε από το Lifelong Kindergarten Group στο 

MIT Media Laboratory, ως ένα πλούσιο σε πολυμέσα σύστημα για αρχάριους 
προγραμματιστές. Τα προγράμματα στο Scratch αποτελούνται από σενάρια που ελέγχουν 
τους ρόλους των αντικειμένων που εμφανίζονται σε μια σκηνή. Τα σενάρια δημιουργούνται 
με μεταφορά και απόθεση μπλοκ που αντιπροσωπεύουν τα συστατικά της γλώσσας 
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προγραμματισμού (εντολές,  συνθήκες, δηλώσεις και μεταβλητές). ΈΈνα πρόγραμμα μπορεί να 
έχει πολλά προγραμματιστικά σενάρια και όλα να εκτελούνται ταυτόχρονα. Το περιβάλλον 
εξαλείφει τα συντακτικά σφάλματα και δίνει άμεση οπτική ανατροφοδότηση μέσω της 
συμπεριφοράς των προγραμματιστικών σεναρίων (Resnick et al. 2009). 
Σύμφωνα με τον Papert (1991), "ο μαθηματικός George Polya ανάπτυξε με επιχειρήματα ότι 
πρέπει να διδαχθούν γενικές μέθοδοι για την επίλυση προβλημάτων. Μερικές από τις 
στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στη γεωμετρία Χελώνας είναι ειδικές περιπτώσεις των 
προτάσεων του Polya. Για παράδειγμα, ο Polya συστήνει, κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα 
πρόβλημα να ανατρέχουμε σ' ένα νοητικό κατάλογο ευριστικών ερωτήσεων, όπως: Μπορεί 
αυτό το πρόβλημα να διαιρεθεί σε απλούστερα προβλήματα;..." Αυτή η αναλυτική 
προσέγγιση βρίσκει εφαρμογή στο παράδειγμα του σχήματος 1 όπου ο μαθητής για να 
προγραμματίσει τον υπολογιστή να πραγματοποιήσει ένα έργο, το αναλύει σταδιακά σε όλο 
και απλούστερα τμήματα σε μια κίνηση προς τα δεξιά, με μια top-down προσέγγιση. Για τη 
σχεδίαση των απλούστερων αυτών τμημάτων ο μαθητής γράφει απλά προγράμματα τα οποία 
χρησιμοποιεί για να συνθέσει πολυπλοκότερα και να καταλήξει τελικά, συνθέτοντας όλο και 
πιο πολύπλοκα, στο συνολικό πρόγραμμα σε μια κίνηση προς τα αριστερά, με μια bottom-up 
προσέγγιση. Αυτή η τεχνική επίλυσης προβλήματος με την μέθοδο "διαίρει και βασίλευε" που 
αναλύει και συνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους πιο εύκολα διαχειρίσιμα υποπροβλήματα 
είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης των μαθητών. 

 

Σχήμα 1:    Η ανάλυση / top-down προσέγγιση (από τα αριστερά προς τα δεξιά) του έργου στα δομικά 
του στοιχεία και η σύνθεσή του bottom-up προσέγγιση (από τα δεξιά προς τα αριστερά) από τα δομικά 

του στοιχεία. 

Για την βέλτιστη αναπαράσταση του κώδικα σε Scratch έχει υιοθετηθεί το ΚωδικΌΌραμα. 
Το ΚωδικΌΌραμα (σχήμα 2) είναι ένας οπτικοποιημένος διδιάστατος πίνακας που αφενός 
απεικονίζει το σύνολο του κώδικα ενός προγράμματος και αφετέρου τις σχέσεις μεταξύ των 
διαφόρων τμημάτων του προγράμματος  (Λαδιάς & Λαδιάς, 2016). Σύμφωνα με τους Λαδιά, 
Καρβουνίδη & Λαδιά (2017), η τμηματοποίηση του κώδικα στο προγραμματιστικό 
περιβάλλον του Scratch μπορεί να επιτευχθεί σταδιακά. Τα επιμέρους στάδια που 
ακολουθούνται είναι: (α) η τμηματοποίηση του κώδικα ανά αντικείμενο, (β) Η 
τμηματοποίηση του κώδικα ανά κατάσταση, (γ) η τμηματοποίηση του κώδικα στο εσωτερικό 
ενός κελιού που κωδικΟράματος (δημιουργείται από το συνδυασμό των δύο προηγούμενων 
σταδίων τμηματοποίησης), (δ) και η τμηματοποίηση του κώδικα εντός σεναρίου. Τα διάφορα 
στάδια της τμηματοποίησης φαίνονται στο σχήμα 2.  

Στο εσωτερικό των κελιών του κωδικΟράματος η τμηματοποίηση του κώδικα 
εκφράζεται με τα προγραμματιστικά σενάρια που μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα 
εκμεταλλευόμενα τις δυνατότητες (ψευδο)παράλληλου προγραμματισμού του Scratch. Στο 
εσωτερικό των σεναρίων που ο κώδικας εκτελείται σειριακά η τμηματοποίηση μπορεί να γίνει 
με τη χρήση των διαδικασιών. Η χρήση των διαδικασιών δίνει χαρακτηριστικά στον κώδικα 
δομημένου προγραμματισμού αναδεικνύοντας την ιεραρχική δόμησή των τμημάτων σε 
δενδροειδείς δομές ενώ η παραμετροποίηση δημιουργεί διαδικασίες-πολυεργαλεία 
παρέχοντας στον κώδικα ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  
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Για τη διδακτική αξιοποίηση της τμηματοποίησης του κώδικα απαιτείται ένα γνωστικό 
εργαλείο που να αξιολογεί και να ταξινομεί τα προαναφερθέντα στάδια της τμηματοποίησης. 
Ως ένα τέτοιο εργαλείο επιλέχθηκε η γνωστική ταξινομία μαθησιακών αποτελεσμάτων SOLO. 

 

Σχήμα 2:    Το κωδικΌΌραμα ενός προγράμματος σε Scratch. Οι κώδικες σε κάθε στήλη αντιστοιχούν 
στην  τμηματοποίηση του κώδικα ανά αντικείμενο, οι κώδικες σε κάθε γραμμή  αντιστοιχούν στην 
τμηματοποίηση του κώδικα ανά  κατάσταση, οι κώδικες στην τομή στήλης και γραμμής αντιστοιχούν 
στην τμηματοποίηση του κώδικα στο εσωτερικό ενός κελιού και η τμηματοποίηση που επιτυγχάνεται 
με τη βοήθεια των διαδικασιών αντιστοιχεί στην τμηματοποίηση του κώδικα εντός ενός σεναρίου. 

Η ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ SOLO 
Σύμφωνα με τις αρχές της γνωστικής ταξινομίας μαθησιακών αποτελεσμάτων SOLO 

(Biggs & Collis,1982) αυτή διαθέτει πέντε κατηγορίες: (α) την προκαταρκτική / προ-δομική 
(prestructural) στην οποία γίνεται αναφορά ή χρήση μη συνδεδεμένων και ανοργάνωτων 
πληροφοριών που δεν έχουν νόημα, (β) την μονο-παραγοντική / μονο-δομική (unistructural), 
όπου παρατηρείται μια περιορισμένη οπτική -κυρίως χρησιμοποιείται ή τονίζεται ένα στοιχείο 
ή μια πτυχή- ενώ παραλείπονται οι υπόλοιπες οπτικές και δεν πραγματοποιούνται σημαντικές 
συνδέσεις μεταξύ των μερών, (γ) την πολυ-παραγοντική / πολύ-δομική (multistructural), στην 
οποία υπάρχει μια προοπτική πολλαπλών σημείων -χρησιμοποιούνται ή αναγνωρίζονται 
διάφορα σχετικά στοιχεία ή πτυχές- αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές συνδέσεις και δεν έχει 
διαμορφωθεί ακόμη μια ολοκληρωμένη εικόνα, (δ) την συσχετιστική / συνδυαστική / 
συνθετική (relational), στην οποία υπάρχει μια ολιστική προοπτική όπου οι μετα-συνδέσεις 
μεταξύ των μερών γίνονται αντιληπτές. Η σημασία των τμημάτων σε σχέση με το σύνολο 
αποδεικνύεται και εκτιμάται και (ε) την κατηγορία της θεωρητικής γενίκευσης / εκτεταμένης 
θεώρησης (extended abstract), κατά την οποία υπάρχει μια ολιστική προοπτική, στην οποία οι 
μετα-συνδέσεις μεταξύ των μερών γίνονται αντιληπτές και το περιεχόμενο αντιμετωπίζεται 
ως ένα στιγμιότυπο μιας γενικότερης περίπτωσης. 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ SOLO ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
Η προσαρμογή των κατηγοριών της ταξινομίας SOLO στα διάφορα στάδια της 

τμηματοποίησης προκύπτει σχεδόν αβίαστα, έτσι: 
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(α)  Η προκαταρκτική / προ-δομική κατηγορία της  ταξινομίας SOLO αντιστοιχεί σε 
απλοϊκούς κώδικες μαθητών, οι οποίοι δεν το συνειδητοποιούν ποιου αντικειμένου 
καθορίζουν τη συμπεριφορά.  

 
Σχήμα 3:    Στο (α) εμφανίζεται ο "μονολιθικός" κώδικας που ολόκληρος είναι σε ένα σενάριο και σε 
μία κατάσταση, ενώ στο (β) το πρόγραμμα έχει σπάσει σε σενάρια σε διαφορετικές καταστάσεις που 

ανταποκρίνονται σε συμβάντα.   

(β) Η μονο-παραγοντική / μονο-δομική κατηγορία της  ταξινομίας SOLO αντιστοιχεί στο 
στάδιο της  τμηματοποίησης του κώδικα ανά αντικείμενο. Παράδειγμα τέτοιας μορφής 
κώδικα (όσον αφορά την τμηματοποίησή του) είναι ο “μονολιθικός” κώδικας του σχήματος 
3α, που μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα προγραμματισμού βασισμένου σε αντικείμενα 
(object-based programming). Σε αυτή την κατηγορία (στο περιβάλλον του Scratch) οι μαθητές 
πρέπει να έχουν συνείδηση στο εσωτερικό ποιου αντικειμένου προγραμματίζουν.  

 (γ) Η πολυ-παραγοντική / πολύ-δομική κατηγορία της  ταξινομίας SOLO αντιστοιχεί στο 
στάδιο της  τμηματοποίησης του κώδικα ανά κατάσταση. Στη θεωρία των αυτομάτων, ως 
κατάσταση αναφέρονται όλες οι πληροφορίες στις οποίες, τη δεδομένη στιγμή, ένα 
πρόγραμμα έχει πρόσβαση. Το Αυτόματο Πεπερασμένων Καταστάσεων αποτελεί ένα 
μοντέλο που προσομοιώνει μια αφηρημένη μηχανή που βρίσκεται σε μία κατάσταση από έναν 
πεπερασμένο πλήθος καταστάσεων σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή (Αγγελίδης, Φωτιάδης 
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& Λαδιάς, 2011).  Στο περιβάλλον του Scratch η συμπεριφορά ενός αντικειμένου σε 
συγκεκριμένη κατάσταση περιγράφεται από έναν ή περισσότερους κώδικες που ονομάζονται 
σενάρια. Στο Scratch τα σενάρια δηλώνονται με μια εντολή-καπελάκι από το μενού 
"Συμβάντα" και από κάτω κρέμεται ο κώδικας που περιγράφει τη συμπεριφορά σε αυτή την 
κατάσταση. Ως συμβάντα μπορεί να είναι είτε εξωτερικά γεγονότα που ανιχνεύονται από τις 
περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή (π.χ. το πάτημα του ποντικιού), είτε εσωτερικά 
μηνύματα που εκπέμπονται από σενάρια και λαμβάνονται από άλλα σενάρια που μπορεί να 
θεωρηθεί ως παράδειγμα προγραμματισμού καθοδηγούμενου από γεγονότα (event driven 
programming). Παράδειγμα τέτοιας μορφής κώδικα (όσον αφορά την τμηματοποίησή του) 
είναι ο κώδικας του σχήματος 3β, που τα σενάρια στις διάφορες καταστάσεις 
ενεργοποιούνται από πατήματα διαφόρων κουμπιών του πληκτρολογίου. Στην κατηγορία 
αυτή ο μαθητής αντιλαμβάνεται την πολλαπλότητα των παραγόντων που εμπλέκονται και 
επηρεάζουν τις διάφορες συμπεριφορές των αντικειμένων ενός προγράμματος. 

 (δ) Η συσχετιστική / συνδυαστική / συνθετική κατηγορία της ταξινομίας SOLO 
αντιστοιχεί στο στάδιο της  τμηματοποίησης του κώδικα ανά κελί του ΚωδικΟράματος που 
ταυτοποιείται από το αντικείμενο στο οποίο ανήκει ταυτόχρονα με την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται. Παράδειγμα τέτοιας μορφής κώδικα (όσον αφορά την τμηματοποίησή του) 
είναι ο κώδικας του σχήματος 4, όπου στο συγκεκριμένο κελί συνυπάρχουν πέντε 
προγραμματιστικά σενάρια που εκτελούνται ταυτόχρονα και που μπορεί να θεωρηθεί ως 
παράδειγμα παράλληλου προγραμματισμού. Επίσης σε διπλανό κελί υπάρχουν δύο σενάρια 
(που όμως ανήκουν σε διαφορετικό αντικείμενο) αλλά εκτελούνται και αυτά παράλληλα με 
τα πέντε προηγούμενα. Στην κατηγορία αυτή ο μαθητής συσχετίζει τις ταυτόχρονες 
συμπεριφορές των αντικειμένων που προέρχονται από επιμέρους σενάρια. 

 
Σχήμα 4:    Δύο γειτονικά κελιά ΚωδικΟράματος που αντιστοιχούν σε διαφορετικά αντικείμενα αλλά 

στην ίδια κατάσταση, στα οποία τα σενάρια τρέχουν ταυτόχρονα. 

 (ε) Η κατηγορία της θεωρητικής γενίκευσης / εκτεταμένης θεώρησης ταξινομίας SOLO 
αντιστοιχεί στο στάδιο της του κώδικα εντός σεναρίου. Παράδειγμα τέτοιας μορφής κώδικα 
(όσον αφορά την τμηματοποίησή του) είναι ο κώδικας του σχήματος 1, όπου ένα και 
μοναδικό προγραμματιστικό σενάριο αναλύεται ιεραρχικά με τη χρήση διαδικασιών και το 
οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα δομημένου προγραμματισμού. Στην κατηγορία 
αυτή ο μαθητής αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα ως σύνολο βλέποντας ταυτόχρονα αφενός τα 
επιμέρους τμήματα που έχουν προέλθει από τα προηγηθέντα στάδια τμηματοποίησης και 
αφετέρου τους ποικίλους τρόπους διασυνδέσεων (με επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και 
σηματωρών, που απεικονίζονται ως καφέ και πορτοκαλί γραμμές στο σχήμα 2) μεταξύ των 
επιμέρους τμημάτων. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η αντιστοίχηση των σταδίων τμηματοποίησης του κώδικα με τις κατηγορίες της 

ταξινομίας SOLO δημιουργεί ένα εργαλείο αξιολόγησης του συγκεκριμένου πεδίου. Το 
εργαλείο αυτό επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να έχει μετρήσιμα δεδομένα για το βαθμό 
ωριμότητας που εμπερικλείει ο κώδικας ενός μαθητή, όσον αφορά την αξιολόγηση της 
τμηματοποίησης του κώδικα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να “μετρήσει” το βαθμό αφομοίωσης 
από το μαθητή της μεθόδου "διαίρει και βασίλευε" παρατηρώντας τον τρόπο που την 
εφαρμόζει αναλύοντας και συνθέτοντας ένα πρόβλημα και πως αυτό αντικατοπτρίζεται σε 
μορφή προγράμματος. ΌΌπως έχει προαναφερθεί η παρούσα εργασία εντάσσεται σε ένα 
ευρύτερο σχέδιο που στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση του 
κώδικα του οπτικού προγραμματισμού το οποίο αποσκοπεί στη διερεύνηση, κατηγοριοποίηση 
και καθιέρωση κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης οπτικού προγραμματισμού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εισήγηση που ακολουθεί ο συγγραφέας περιγράφει και αναλύει μια εμπειρία 

επαγγελματικής ανάπτυξης, που σχεδιάστηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης,όπως τη βίωσε ο ίδιος ως εξ αποστάσεως επιμορφούμενος ενός μαζικού 
ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματος. 

Σκοπός της είναι να παρουσιάσει ένα δημοσιευμένο ως «καινοτόμο» σε επίσημη 
εκπαιδευτική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης σχέδιο μαθήματος σχετικά με τα 
μαθηματικά του δημοτικού που εκπόνησε ο συγγραφέας στα αγγλικά. Επίσης, στοχεύει και 
στην περιγραφή των διαδικασιών που οδήγησαν στη συγγραφή του σχεδίου αυτού. Η 
εισήγηση αρθρώνεται αντίστοιχα σε δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο, αναλύεται η δόμηση του 
διευρωπαϊκού διαδικτυακού μαθήματος που παρακολούθησε ο συγγραφέας και στο δεύτερο 
ο τρόπος παραγωγής ενός πλήρως ψηφιοποιημένου σχεδίου μαθήματος που εκπονήθηκε ως 
παραδοτέο στα πλαίσια της συμμετοχής του συγγραφέα στο προαναφερόμενο ηλεκτρονικό 
μάθημα. Η εργασία απευθύνεται σε δύο κυρίως κατηγορίες αποδεκτών, πρώτα στους 
εκπαιδευτικούς της πράξης που μπορούν να βρουν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα την 
παρουσιαζόμενη διδακτική πρόταση και, έπειτα, στους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές ως 
σχεδιαστές και αξιολογητές επιμορφωτικών προγραμμάτων.        
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημοτικό, επαγγελματική ανάπτυξη, μαθηματικά, σχέδιο μαθήματος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παραγωγή εκπαιδευτικών σεναρίωνή, εν ολίγοις, η «περιγραφή μιας διδασκαλίας» με 
σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των νεών τεχνολογιών στο σχολικό συγκείμενο, δεν είναι 
άγνωστη στη χώρα μας (ΕΑΙΤΥ, 2011, σ. 9 & 41). Ειδικά μετά το 2008 που ξεκίνησε η 
επιμόρφωση Β΄ επιπέδου(βλ. http://e-pimorfosi.cti.gr) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην «εφαρμογή και αξιοποίηση» των ψηφιακών τεχνολογιών 
ή των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη «διδακτική πράξη», αλλά 
και με τη δραστηριοποίησηποικίλων φορέων προς την ίδια κατεύθυνση, πύκνωσε η 
παραγωγή των εν λόγω σεναρίων. ΈΈτσι, εκτός από το πλήθος των σεναρίων που μπορεί 
κανείς εύκολα να σταχυολογήσει, αν ανατρέξει στα πρακτικά συνεδρίων ή τα περιοδικά 
ενώσεων που ασχολούνται με την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
(βλ. http://www.etpe.gr/confs και https://www.ekped.gr και 
http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html), υπάρχουν και πολλές ηλεκτρονικές «βάσεις», 
«πλατφόρμες» ή «αποθετήρια» που διαθέτουν ελεύθερα στην εκπαιδευτική κοινότητα 
σενάρια για διάφορα μαθήματα. 

Ταυτόχρονα, και σε συγχορδία με τις διεθνείς εξελίξεις, η συγγραφή ή καλύτερα η 
δόμηση και αξιολόγηση των σεναρίων αυτών άρχισε να γίνεται μέσω της χρήσης ειδικών 
διαδικτυακών εφαρμογών (lessonplaners) που διατίθενται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και 
που προωθούν, συγχρόνως, την εξ αποστάσεως συνεργασία των εκπαιδευτικών σε ειδικά 
φόρουμ. Οι παραπάνω διαδικασίες ποικίλουν ανάλογα με τα πρότυπα παραγωγής και 
αξιολόγησης του κάθε επιστημονικού φορέα. Για παράδειγμα, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
αξιολογούσε αρχικά τα ατομικά παραγόμενα σενάρια από μια ομάδα ειδικών 
πανεπιστημιακών στα γλωσσικά μαθήματα και στη συνέχεια τα παρέδιδε για πιλοτική 
εφαρμογή στην τάξη ενώ λειτουργούσε ειδική διαδραστική πλατφόρμα για την 
αλληλεπίδραση όλης αυτής της κοινότητας (Κουτσογιάννης & Μάτος, 2015), πριν τα 
αναρτήσει τελικά στην ιστοσελίδα του «Πρωτέα» (βλ. http://proteas.greek-language.gr). Ο 
«Αίσωπος» (βλ. http://aesop.iep.edu.gr), η σχετική με την παραγωγή «ψηφιακών διδακτικών 
σεναρίων»υπηρεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ζητούσε να καταθέσει 
ατομικά κάθε εκπαιδευτικός την πρότασή του και στη συνέχεια την αξιολογούσε 
αναθέτοντάς την σε δύο «έμπειρους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων», προτού την 
αναρτήσει στην πλατφόρμα του, ενώ διαθέτει και «πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας» για τους 
συμμετέχοντες. Η «Μήτιδα» (βλ. http://www.mitida.gr), η «Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα 
Ιδιαίτερης Αξίας Διδακτικών Αντικειμένων» ή η ηλεκτρονική υπηρεσία«παραγωγής, 
ανασύνθεσης και διαμοιρασμού εκπαιδευτικών σεναρίων» (βλ. http://scenaria-ekt.mitida.gr) του 
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Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)προσφέρει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για όσους 
επιθυμούν να συγγράψουν και να αναρτήσουν το σχέδιό τους εκεί μετά από εγγραφή τους σε 
αυτή και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό «αποθετήριο εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων»«Ιφιγένεια» (βλ/ http://ifigeneia.cti.gr) φιλοξενεί εργασίες των 
επιμορφωμένων εκπαιδευτικών του Β΄ επιπέδου οι οποίοι για να πιστοποιηθούν εξετάζονται  
υποχρεωτικά στην παραγωγή εκπαιδευτικού σεναρίου.     

Μπορεί,συνεπώς, να υποστηριχτεί με κάποια ασφάλεια ότι υπάρχει ένας βαθμός 
εξοικείωσης της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας αφενός με τις έννοιες του 
εκπαιδευτικού σεναρίου και, αφετέρου, με τους τρόπους δόμησης και συγγραφής του. Ο 
συγγραφέας της παρούσας εργασίας ως μέλος της κοινότητας αυτής έχει εμπειρία στην 
παραγωγή και συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων (εννέα δικά του έχουν αναρτηθεί στη 
βάση του «Πρωτέα»), έχει σχετικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και έχει εμπλακεί σε «μεικτά», 
διά ζώσης και εξ αποστάσεως, επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών στις νέες 
τεχνολογίες ως επιμορφωτής.  

ΈΈχοντας αυτά τα ευρύτερα και πιο προσωπικά δεδομένα κατά νου, η παρούσα εργασία 
δεν θα είχε κάποια πρωτοτυπία, αν αφορούσε αποκλειστικά τη δημοσιοποίηση ενός ακόμη 
σεναρίου όσο «βέλτιστο» και αν ήταν. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στηνεπιδίωξη να 
παρουσιάσει στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητατης χώρας μας τόσο ένα σχέδιο 
μαθήματος που παράχθηκε στα πλαίσια ενός διευρωπαϊκού διαδικτυακού επιμορφωτικού 
προγράμματος όσο και τις διαδικασίες παραγωγής ή συγγραφής του. Ο σκοπός της είναι, 
συνεπώς, διττός� εστιάζει και στο αποτέλεσμα αλλά και στις μεθόδους επίτευξηςαυτού.  

Ως αποτέλεσμα —ένα σχέδιο μαθήματος (lessonplan, lessondesign)για τα μαθηματικά της 
έκτηςδημοτικού γραμμένο στα αγγλικά που διακρίθηκε ως καλήπρακτική και δημοσιεύεται 
ως τέτοιο σε επίσημη εκπαιδευτική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης 
(ΕΕ)(βλ.https://bit.ly/2yi7wAR), κρίνουμε ότι ενδιαφέρει πρώτιστα την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Κατά συνέπεια, ο δάσκαλος μπορεί να επιλέξει είτε να εφαρμόσει άμεσα μια 
έτοιμη διδακτική πρόταση στην τάξη του είτε να τη χρησιμοποιήσει ως αφετηρία για 
δημιουργική αναπαραγωγή, τροποποίηση ή περαιτέρω ανάπτυξή της στα εκπαιδευτικά 
συμφραζόμενατου σχολείουκαι των εξατομικευμένων αναγκών των μαθητών του. 

Ως διαδικασία και, συνεπώς, ως μεταγνώση του πώς φτάνουμε στην δόμηση ενός πλήρως 
ψηφιοποιημένου project, αφορά περισσότερο την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 
εφόσον η παραγωγή της γνώσης αυτής πρέπει νααιτιολογηθείπαιδαγωγικά σε ένα πιο 
θεωρητικό, ερευνητικό και αφηρημένο πεδίο. Επίσης, εμπίπτει στα ενδιαφέροντα της 
ανωτέρω κοινότητας και ο τρόπος που οργανώνεται, σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και 
αξιολογείται μια εξ αποστάσεως διακρατική και πλήρως «αλγοριθμικά» 
διαμεσολαβημένηεκπαιδευτική εμπειρία, διότι είναι αυτή που κυρίως εμπλέκεται σε 
διαδικασίες επιμόρφωσης, διά βίου μάθησης,αξιολόγησης και επαγγελματικής ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού δυναμικού.  

Ωστόσο, οι παραπάνω αντιστοιχίσεις, που αδρομερώς αναπαριστούν το δίπολο της 
θεωρίας με την πράξη, δεν είναι απόλυτες. Οι ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές σαφώς 
ενδιαφέρονται για εμπειρικά παιδαγωγικά φαινόμενα όπως είναι τα εκπαιδευτικά σενάρια 
και το πώς εφαρμόζονται στην τάξη, δηλαδή, τους αφορά η πράξη. Αντίστοιχα, οι 
εκπαιδευτικοί της πράξης ως επαγγελματίες υψηλού επιπέδου δε στέκονται μόνο στο «τι» 
(περιεχόμενα) και στο «πώς» (μεθοδολογία)της διδασκαλίας, αλλά επιθυμούν να γνωρίζουν 
την επιστημονική βάση της λήψης των παιδαγωγικών παρεμβάσεών τους, επιθυμούν να 
γνωρίζουν και το «γιατί» (σκοποθεσία-παιδαγωγική).     

Ως εκ τούτου, το παρουσιαζόμενο σχέδιο μαθήματος ή μικρό σχέδιο εργασίας 
(miniproject) ή εκπαιδευτικό σενάριο (οι όροι, μολονότι διακριτοί στη σχετική θεωρία, στην 
παρούσα εισήγηση χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να δηλώσουν το ίδιο «σημαίνον») 
επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή του ρόλου του εκπαιδευτικού από εκείνον του 
εκτελεστή των επεισοδίων ενός δοσμένου διδακτικού σεναρίου σε αυτόν του σκηνοθέτη, του 
αυτόνομου και παιδαγωγικά υπεύθυνου παραγωγού ποικίλων εκπαιδευτικών σχεδίων. Το 
όφελος, από μια τέτοια μετάλλαξη είναι τεράστιο ειδικά αν ιδωθεί από τη σκοπιά των 
σύγχρονων θεωριών της διαφοροποιημένης μάθησης και της εξατομικευμένης διδασκαλίας, 
αλλά και των συνεργατικών μορφών μάθησης μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες (OECD, 2015). Επιπρόσθετα, όποιος φιλοδοξεί να εμπλέξει και να εμπνεύσει 
μια διαφοροποιημένη κοινότητα εκπαιδευτικών της πράξης στην παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού με κοινό παρονομαστή τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, πιθανά να βρει ενδιαφέρον το 
παράδειγμα που παρουσιάζεται παρακάτω.  

Πιο συγκεκριμένα, πρώτα παρουσιάζονται, οι διοργανωτές του μαθήματος, ο σκοπός και 
οι στόχοι του, η ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής του, οι προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσής του, ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ επιμορφωτών και επιμορφούμενων,η 
«διδακτέα ύλη» ή τα περιεχόμενα του μαθήματος, τα παραδοτέα, οι εργασίες των 
επιμορφούμενωνκαι η διαδικασία αξιολόγησής τους, τα ψηφιακά εργαλεία που 
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χρησιμοποιήθηκαν, η χρονική του διάρκεια και, τέλος, η διαδικασία επιλογής των «πιο 
καινοτόμων» σχεδίων (βλ. https://bit.ly/2Melw0w), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το 
παρουσιαζόμενό εδώ, προκειμένου να τύχουν της δημοσίευσής τους ως διακεκριμένο 
διδακτικό υλικό στον επίσημο ιστότοπο του διοργανωτή.     

Ακολούθως, παρατίθεται και αναλύεται το ομώνυμο με τον τίτλο της εργασίας σχέδιο 
μαθήματος. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στη διαδικτυακή πλατφόρμα συγγραφής 
του, στους σκοπούς και στόχους του, στη μεθοδολογία του και στα ψηφιακά εργαλεία που 
ενσωματώνει.     

Το άρθρο ολοκληρώνεται αποπειρώντας να σκιαγραφήσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον 
που μετασχηματίζεται γοργά υπό την κατακλυσμιαία επίδραση της «αλγοριθμικής» 
παιδαγωγικής και της τεχνητής νοημοσύνης.      

Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθεται στα αγγλικά το σχέδιο μαθήματος όπως 
ακριβώς μπορεί  να το εκτυπώσει κανείς από τη διαδικτυακή εφαρμογή με τη οποία 
κατασκευάστηκε και στην οποία βρίσκεται αναρτημένο, καθώς και άλλο σχετικό υλικό.   
 
ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ANOIXTOΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚO ΜAΘΗΜΑ: «MOVINGTOMATHS 2.0 - 
RERUN» 

Τα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά (ή ηλεκτρονικά) μαθήματα  [MassiveOpenOnlineCourses, 
(MOOC)] είναι ένας τύπος εξαποστάσεως εκπαίδευσης στον οποίο μπορεί να γραφτεί όποιος 
το επιθυμεί εφόσον, όμως, πληροί κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές του φορέα που το 
διοργανώνει. Η συμμετοχή και η πιστοποίηση στο μάθημα μπορεί να είναι δωρεάν ή επί 
πληρωμή και απαιτεί να έχει κάποιος κατ’ ελάχιστο μια ψηφιακή συσκευή με πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο. Η παρακολούθηση είναι κατά βάση ασύγχρονη και γίνεται συνήθως σε ώρες που 
βολεύει τον κάθε ενδιαφερόμενο από όπου το επιθυμεί.  Η διδακτέα ύλη, όλη σε ψηφιακή 
μορφή, είναι αναρτημένη σε κάποιο σύστημα διαχείρισης μάθησης ή περιεχομένου (canvas, 
moodle) και κατανεμημένη  σε κεφάλαια ή ενότητες (modules) που πρέπει να μελετηθούν κατά 
βάση στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Η αξιολόγηση ποικίλει και πάλι από την συμπλήρωση 
κάποιων διαδικτυακών τεστ κλειστού τύπου έως την ανάρτηση κάποιας εργασίας 
συγκεκριμένηςέκτασης και σε ένα δοσμένο χρονικό πλαίσιο. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός 
μαθήματος εξαρτάται από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο εκάστοτε φορέας η 
οποία και πρέπει γίνει έως το χρονικό όριο λήξης του μαθήματος. Μεγάλο πλεονέκτημα 
αυτού του τύπου μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ότι επιτρέπει τη 
συγκρότηση «κοινοτήτων μάθησης»με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και υλικού αλλά και τη 
συνεργασία για την παραγωγή διδακτικών προτάσεων και την ανατροφοδότηση μέσω 
διαδικασιών ετεροαξιολόγησης και σχολιασμού μεταξύ των συμμετεχόντων (Τζιμογιάννης, 
2017, σσ. 389-409).  

Τομάθημα «MovingtoMaths 2.0 – Rerun» (Μεταβαίνοντας στα Μαθηματικά 2.0 – 
Επανάληψη), ήταν ένα μάθημα που είχε ακριβώς τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 
Προσφέρθηκε από την επίσημη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΕ «SchoolEducationGateway» 
(βλ. https://www.schooleducationgateway.eu) στα πλαίσια της «ακαδημίας των εκπαιδευτικών» 
(Teacher’sAcademy) η οποία σκοπεύει να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε 
εκπαιδευτικούς από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο και να τους διαθέτει ελεύθερα διδακτικό 
υλικό που αναπτύχθηκε από άλλους φορείς της ΕΕ (π.χ. eTwinning) (βλ. 
https://bit.ly/2mFZBrb). Η παιδαγωγική ομάδα που το υποστήριζε κατά τη διάρκεια που ήταν 
ενεργό (με τη λειτουργία και σχετικής σελίδας στο Facebook) αποτελούνταν από τέσσερις 
συντονιστές, έναν άντρα και τρεις γυναίκες από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.  

Ειδικότερα, σχεδιάστηκε μεν για εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης και 
συμβούλους αλλά αφορούσε δε πρώτιστα τους εκπαιδευτικούς της πράξης καθώς εστίαζε σε 
παιδαγωγικές δραστηριότητες που προορίζονται για απευθείαςεφαρμογή στη σχολική τάξη. 
Σημαντικό ήταν ότι δεν απαιτούσε από τους συμμετέχοντες να έχουν ιδιαίτερη εξειδίκευση ή 
γνώσεις με το αντικείμενο των μαθηματικών παρά σε ένα βασικό επίπεδο. Το μάθημα 
«έτρεξε»για πρώτη φορά το 2016 και επαναλήφθηκετο 2017 το διάστημα από 13/9/2017 έως 
2/11/2017, που είναι και το διάστημα που περιγράφεται στην εργασία, με επίσημη διάρκεια 16 
ωρών. ΉΉταν δε διαιρεμένο σε 5 εβδομαδιαίες ενότητες, μία εισαγωγική και τέσσερις καθαρά 
«διδακτικές». Κάθε ενότητα διαιρούνταν σε επιμέρους υποενότητες και προσφερόταν για 
μελέτη με το τέλος της προηγούμενης και συνήθως στην αρχή της κάθε εβδομάδας.Η 
εισαγωγική ενότητα είχε στόχο να περιγράψει στους συμμετέχοντες το «μαθησιακό 
συμβόλαιο», δηλαδή, τη δομή του μαθήματος, τη διάρκειά του, τον τρόπο συμμετοχής και τον 
κώδικα δεοντολογίας στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της πλατφόρμας, καθώς και τις 
απαιτήσεις που θα έπρεπενα πληροί κάποιος προκειμένου να πιστοποιηθεί επίσημα από τον 
διοργανωτή του μαθήματος. 

Οι βασικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων ήταν κυρίως τρεις. Η πρώτη ήταν να 
κατασκευάσουν ένα ψηφιακό παιδαγωγικό ημερολόγιο (learningdiary) με όποιο 
σχετικόεργαλείοεπιθυμούσαν (Padlet, Blog, ιστοσελίδα, επεξεργαστή κειμένου, κ.ά.) και να το 
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ενημερώνουν τακτικά καταχωρώντας όποια δραστηριότητα αναρτούσαν στο μάθημα, 
προκειμένου να καταγράφεται η μαθησιακή τους πορεία. Το ημερολόγιο έπρεπε να κατατεθεί 
ψηφιακά μαζί με την τελευταία εργασία του επιμορφούμενου προκειμένου να τύχει της 
πιστοποίησης (για το αντίστοιχο του συγγραφέα βλ. τον υπερσύνδεσμο στο Παράρτημα 2). Η 
τελική εργασία ήταν η δεύτερη υποχρέωση του επιμορφούμενου και αφορούσε τη συγγραφή 
ενός σχεδίου μαθήματος με τη χρήση αποκλειστικά του εργαλείουLearningDesigner (βλ. 
https://www.ucl.ac.uk/learning-designer) τουLondonKnowledgeLab, UCLInstituteofEducation. Το 
εργαλείο είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από την εγγραφή του όποιου 
επίδοξου σχεδιαστή «διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων». Η αναλυτική του 
παρουσίαση δεν είναι στους στόχους της εργασίας με δεδομένο, μάλιστα, ότι η επιλογή του 
είχε ήδη προαποφασιστεί από την παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος. Ωστόσο, αξίζει να 
αναφερθεί ότι εκτός από τα τυπικά κάθε σχεδίου μαθήματος (αριθμός μαθητών, τάξη, 
αντικείμενο διδασκαλίας, χρονική διάρκεια, στόχοι, αποτελέσματα) πρόσφερε τη δυνατότητα 
να οργανώσεις τις δραστηριότητες χωρίζοντας την τάξη σε ομάδες και να παραπέμψεις, 
φυσικά, σε όποιο ψηφιακό υλικό επιθυμούσες (βίντεο, ήχος, κείμενο, κτλ.). Ακόμη, η 
αυτοματοποιημένη οπτικοποίηση του χρόνου που είχε μοιράσει ο συγγραφέας κατά 
δραστηριότητα (έρευνα, συζήτηση, συνεργασία, παραγωγή, κτλ.) με τη μορφή διαγράμματος 
πίτας ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική προκειμένου να διατηρείται η χρονική ισορροπία μεταξύ 
των επιθυμητών δράσεων.  Η τρίτη υποχρέωση αφορούσε την αξιολόγηση από μέρους του 
κάθε συμμετέχοντα τριών σχεδίων που είχαν υποβληθεί από άλλους συναδέρφους 
του.Υπήρχε ειδικό φύλλοαξιολόγησης (ρουμπρίκα) αποτελούμενο από πέντε 
γενικέςκατηγορίες (Σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, Δημιουργικότητα, Συνεργασία, 
Χρήση της τεχνολογίας και ΆΆλλα) οι οποίες διαιρούνταν σε είκοσι επτά συνολικά 
επιμέρουςκριτήρια. Για κάθε κριτήριο ο αξιολογητής κατέγραφε την κρίση τουσε 
πενταβαθμή κλίμακα τύπου Linkertκαι μετά, αν το επιθυμούσε, την αιτιολογούσεγραπτώς με 
συντομία(περιγραφική αξιολόγηση). Με τον γνωστό αυτό τρόπο ποιοτικά δεδομένα 
μετατρέπονται σε ποσοτικά και η αξιολόγηση γίνεται πιο εύληπτη και πιο ακριβής. ΈΈπειτα, το 
συμπληρωμένο φύλλο έπρεπενα υποβληθεί στην πλατφόρμα, ώστε αξιολογητήςκαι ο 
αξιολογούμενος να μπορούν να πιστοποιηθούν. Αδιαμφησβήτητα, οι διοργανωτές έδωσαν 
μεγάλη βαρύτητα στην διαδικασία ετεροαξιολόγησης και ανατροφοδότησης μεταξύ των 
επιμορφούμενων ακολουθώντας τη σχετική έρευνα και θεωρία που θέλει την αξιολόγηση 
στην κορυφή των μαθησιακών στόχων κατάτη γνωστή ταξινομία του Β. Bloom. 

Η πλατφόρμα είχε διαφορά βοηθητικά υποσέλιδα όπως για ανακοινώσεις, για συμμετοχή 
σε φόρουμ συζητήσεων, για το ποιοι είναι οι «μαθητές» και για τυχόν βοήθεια. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος διοργανώθηκαν εκτός πλατφόρμας διάφορες ζωντανές μεταδώσεις 
(liveevents, TeachMeet) και συζητήσεις σε κοινωνικά δίκτυα (Twitterchat, Facebook), ενώ για 
την ανατροφοδότηση και το σχολιασμό του υλικού χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα η εφαρμογή 
Padletπροκειμένου να αναρτούν οι εκπαιδευτικοί τις απόψεις, τις πηγές και το όποιο άλλο 
ψηφιακό υλικό θεωρούσαν άξιο διαμοιρασμού.  

Τα περιεχόμενα του μαθήματος, η «διδακτέα ύλη», δεν εστίαζε στα μαθηματικά ως 
θεωρία και πράξη (contentknowledge), αλλά στον τρόπο διδασκαλίας τους 
(pedagogicalcontentknowledge) και στον τρόπο που η διδασκαλία αυτή συναντά τις νέες 
τεχνολογίες (technologicalpedagogicalcontentknowledge) (Guerrero, 2010). Αναλυτικότερα, το 
μάθημα ξεκινούσε με την ανάγκη να περάσουμε στα μαθηματικά 2.0 (WhyMaths 2.0) ως 
απάντηση στο ότι πολλοί μαθητές βρίσκουν το αντικείμενο βαρετό, δύσκολο ή άσχετο με τα 
ενδιαφέροντά τους. Στη συνέχεια ενέπλεκε τα μαθηματικά με προβλήματα του πραγματικού 
κόσμου (Bringing the realworldintoyourMathsclassroom)—και όχι αυτού των σχολικών 
εγχειριδίων— με προφανή σκοπό να αναδείξειμε απτό τρόπο την πρακτική χρησιμότητά τους 
και να κινητροδοτήσει τοιουτοτρόπως τους μαθητές. Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω 
ενέπλεκε τα μαθηματικά με τις τέχνες (μουσική, χορός, εικαστικά, λογοτεχνία) για να 
αναδείξει τη δημιουργική τους φύση (Creativity in yourMathsclassroom).Στην επόμενη ενότητα, 
συζητώντας το θέμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας στην τάξη 
(CollaborationinyourMathsclassroom) μάς παραπέμπει στις θεωρίες μάθησης του κοινωνικού 
εποικοδομισμού του L. Vygotskyκαι μας παρουσιάζει μεταξύ άλλων και το eTwinningως ένα 
ενδεικτικό συνεργατικό project. Το μάθημα ολοκληρώνεται με το πώς  μπορούν οι ψηφιακές 
τεχνολογίες να μεταβάλουν «θεμελιωδώς» τον τρόπο που διδάσκουμε μαθηματικά τον 21ο 
αιώνα (Digitaltechnologies in yourMathsclassroom). 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ζητήθηκαν από τους διοργανωτές του δύο 
πράγματα που αφορούσαν τους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα 
και είχαν λάβει τη σχετική πιστοποίηση (απόφοιτοι-alumni). Πρώτον, ζητήθηκε από τους 
αποφοίτους να συμμετάσχουν,αν το επιθυμούσαν,στη στελέχωση της συντακτικής επιτροπής 
(editorialboard) του μαθήματοςγια τη συγκρότηση και λειτουργία της οποίας δημιουργήθηκε 
και σχετική πλατφόρμα (MovingtoMaths 2.0 AlumniGroup). Η επιτροπή αυτή είχε ως έργο να 
επιλέξει έως περίπου είκοσι από τα πιο αξιόλογα σχέδια μαθήματος που είχαν παραχθεί κατά 
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τη διάρκεια των δύο περιόδων που προσφέρθηκε το μάθημα με σκοπό τη δημοσίευσή τους 
στην επίσημη ιστοσελίδα της πλατφόρμας υπό τον τίτλο: «Σχέδια μαθημάτων που 
καινοτομούν στη διδασκαλία των  μαθηματικών» (Lessonplans for innovativeMathsteaching) (βλ. 
https://bit.ly/2Melw0w). Ως μέλη της επιτροπής θα επιλέγονταν από τον φορέα όσοι 
εκπαιδευόμενοι είχαν διακριθεί βάσει της συνεισφοράς τους και της ενεργούς συμμετοχής 
τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τελικά, επιλέχθηκαν δέκα μέλη τα οποία αξιολόγησαν 
και πρότειναν προς δημοσίευση είκοσι τρία σχέδια. Δεύτερον, οι επιμορφούμενοι κλήθηκαν, 
πάντα σε εθελοντική βάση, να προτείνουν προς κρίση στη συντακτική επιτροπήτο δικό τους 
σχέδιο ή κάποιο από εκείνα που είχαν αξιολογήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η 
κατάθεση της πρότασης έπρεπε να συνοδεύεται από ένα μικρό κείμενο που θα αιτιολογούσε 
γιατί και πού καινοτομεί το υποβαλλόμενο σχέδιο. 
 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «HOW TO KEEP FIT WITH MATH» 

Το σχέδιο μαθήματος:«Πώς να διατηρηθείτε υγιείς με τα μαθηματικά» δομήθηκε, μιας 
και ο όρος συγγραφή είναι κάπως αδόκιμος, για ένα τέτοιου είδους πολυτροπικό και 
πολυμεσικόκειμένο, αποθηκεύτηκε και διαμοιράζεται έκτοτε με τη διαδικτυακή εφαρμογή 
«LearningDesigner» που ήδη περιγράψαμε αδρομερώς. Στη συνέχεια, αναλύεται βήμα βήμα 
στα συστατικά του μέρη προκειμένου να γίνει κατανοητή η δομή του και ο τρόπος που 
εργάστηκε ο συγγραφέας του, ώστε αφενός να μπορεί να το εφαρμόσει άμεσα ο 
εκπαιδευτικός της πράξης και, αφετέρου, να αναδειχτούν στοιχεία συγγραφικής μεταγνώσης 
(τα στοιχεία της υπερδομής, λόγου χάρη, του κειμένου είδους «σχέδιο μαθήματος» ή γνωρίζω 
πώς να δομώ έναντέτοιο κειμενικό τύπο) που είναι εκ των ων ουκ άνευγια όσους επιθυμούν 
να εμπλακούν στην παραγωγή ανάλογων κειμένων. Συνεπώς, αυτό που ακολουθεί  δεν 
αφορά τη μετάφραση του σχεδίου στα ελληνικά αλλά μια πιο σύντομη, εστιασμένη και 
σχολιασμένη παρουσίασή του. Παραπέμπουμε στο Παράρτημα για τη λεπτομερή αγγλική του 
έκδοση.  

Η συγγραφή του σχεδίου ξεκινά από τον τίτλο του, συνεχίζεται με το θέμα του, όπου εδώ 
σημειώνεται η τάξη (εν προκειμένω η έκτη δημοτικού) και το ποια συγκεκριμένα κομμάτια 
από την ύλη της θα διδαχτούν (μήκος, βάρος, στατιστική, πρακτική αριθμητική, κ.ά.). 
Καταγράφουμε τη συνολική διάρκειατου μαθήματος (135 λεπτά ή τρεις 45λέπτες διδακτικές 
ώρες) και τη διάρκεια του σχεδίου μας τα οποία συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα πάντα, 
μπορεί να συμπίπτουν (οι δραστηριότητες που προτείνουμε έχουν διάρκεια 100 λεπτών για να 
υπάρχει άνεση στο χρόνο), καταχωρίζουμε τον αριθμό των μαθητών (18) και δίνουμε μια 
σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Στην προκειμένη περίπτωση ασχολούμαστε με το 
πρόβλημα της παχυσαρκίας των νέων (αλλά και των λιποβαρών παιδιών) και παραπέμπουμε 
σε μια στατιστική του ΕΥΖΗΝ όπου δείχνει με στατιστικά στοιχεία και ραβδογράμματα ότι 
το πρόβλημα στην τοπική μας κοινωνία (Καστοριά) είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι είναι στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανής επιδίωξη είναι να εμπλέξουμε τα παιδιά σε ένα πραγματικό 
πρόβλημα, που πολλά τα αφορά προσωπικά, και να αναζητήσουμε κάποια λύση μέσω των 
μαθηματικών.  

Στη συνέχεια περιγράφουμε τους στόχους του μαθήματος, γνωστικούς (να μετρούν το 
ύψος σε εκατοστά και μέτρα και το βάρος σε κιλά και γραμμάρια), συναισθηματικούς (να 
εργάζονται ομαδικά), ψυχοκινητικούς (να χειρίζονται έναν εκτυπωτή), μεταγνωστικούς (να 
αξιολογούν τη δουλειά των συμμαθητών τους και τη δική τους)και ψηφιακού γραμματισμού 
(να αποστέλλουν Emails,να εργάζονται με κειμενογράφο καιυπολογιστικά φύλλα). Κλείνουμε 
το σκέλος αυτό του σχεδίου με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που ποικίλουν από την 
οργάνωση και την αξιολόγηση έως τους υπολογισμούς και την ανακάλυψη, την παρουσίαση 
και την κριτική.  

Ακολουθεί η δόμηση τριών «διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων» (ΤLA) που 
αποτελούν τον πυρήνα της παιδαγωγικής του σχεδίου και ολοκληρώνουν τη συγγραφή του. 
Οι μαθητές κατά την επιτέλεση των δραστηριοτήτων αυτώνείναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες 
των έξι, αλλά εργάζονται και σε ζευγάρια και ατομικά.    

Η πρώτη δραστηριότητα έχει τίτλο: «Ποιο είναι το πρόβλημα;» και αποτελεί ουσιαστικά 
την εισαγωγή του μαθήματος. Επιμερίζεται δε σε τέσσερις επιμέρους φάσεις κατά τις οποίες 
οι μαθητές παρακολουθούν, ακούν, συζητούν και συνεργάζονται στην επίλυση 
διαδικτυακούτεστ. Η ενδεικτική της διάρκεια είναι 20 λεπτά ή πέντε λεπτά κατά φάση.Ξεκινά 
με ένα τραγούδι στο YouTube(«Τόσο λάθος διατροφή») και συνεχίζεται με βίντεο στο TEDEd 
(«Τι είναι η παχυσαρκία;»). Στην τρίτη φάση οι μαθητές εργάζονται ομαδικά για τη 
συμπλήρωση του τεστ που συνοδεύει το τελευταίο βίντεο και στην τέταρτη φάση, αφού 
μελετήσουν τα στατιστικά αποτελέσματα του ΕΥΖΗΝ για την Καστοριά, απαντούν σε 
κάποια ερωτήματα σε φόρμα Google.  

Η δεύτερη δραστηριότητα φέρει τον τίτλο: «Τι τύπος είσαι σύμφωνα με το βάρος και το 
φύλο σου;» διαρκεί 50 λεπτά και διαιρείται σε πέντε επιμέρους φάσεις. Οι μαθητές στις 
πρώτες τέσσερις εργάζονται ομαδικά και στην τελευταία ατομικά και χωρίς την παρουσία 
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του εκπαιδευτικού.Συνεργάζονται, ασκούνται σε μετρήσεις και κάνουν κάποιες έρευνες και 
αναζητήσεις. Στην πρώτη φάση οι μαθητές μετρούν το ύψος και το βάρος των συμμαθητών 
και συμμαθητριών τους και καταγράφουν τα αποτελέσματά τους σε ένα λογιστικό φύλλο 
Google. Στην επόμενη παραπέμπονται σε διάφορες ιστοσελίδες για να μάθουν τι είναι ο 
δείκτης μάζας σώματος και πώς υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ανάλογα διαδικτυακά 
εργαλεία. ΈΈπειτα, εφαρμόζουν τον σχετικό μαθηματικό τύπο για να υπολογίσουν τον δείκτη 
των συμμαθητών τους στο λογιστικό φύλλο σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποίησαν. 
Στην τρίτη φάση συνεργάζονται για να παρουσιάσουν κατά ομάδα τα αποτέλεσμα των 
μετρήσεων τους με τη μορφή ραβδογράμματος —μέσω πάντα της εφαρμογής λογιστικά 
φύλλα Google— και, αφού τα παρουσιάσουν κατά ομάδα, στη συνέχειαδημιουργούν το 
συνολικό ραβδόγραμμα της τάξης. Στην τέταρτη φάση ζητείται από τους μαθητές να 
πραγματοποιήσουν μια μικρή έρευνα. ΈΈτσι, συντάσσουνένα ερωτηματολόγιο με τις φόρμες 
Googleγια να συλλέξουν δεδομένα αναφορικά με τις γνώσεις των ερωτώμενων για τον δείκτη 
μάζας σώματος και στη συνέχεια τα επεξεργάζονται με τα λογιστικά φύλλα της Google και τα 
παρουσιάζουν με το εργαλείο παρουσιάσεων της Google. Η δεύτερη δραστηριότητα 
ολοκληρώνεται με μια ατομική εργασία των μαθητών που μπορεί να ανατεθεί και στο σπίτι, 
καθώς παραπέμπει στην ιστοσελίδα KhanAcademyγια ενημέρωση και εξάσκηση στις μονάδες 
βάρους και μέτρησης. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση μπορεί να γίνει και στην 
έναρξη της παρούσας δραστηριότητας ως μορφή αρχικής αξιολόγησης των γνώσεων των 
μαθητών.  

Η τρίτη δραστηριότητα τιτλοφορείται: «Πόσες θερμίδες χρειάζομαι κάθε μέρα;» και 
ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά. Είναι αρθρωμένη σε τρεις επιμέρους φάσεις κατά τις οποίες οι 
μαθητές καλούνται να διαβάσουν, να συντάξουν διαιτολόγια, να διερευνήσουν, να 
διαμοιραστούν αρχεία, να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία και να κάνουν 
υπολογισμούς. Αρχικά, διαβάζουν ένα διαδικτυακό άρθρο ιατρικής κλινικής με οδηγίες για 
την υγιεινή διατροφή των παιδιών με σκοπό να εντοπίσουν και να αντιγράψουν σε ένα 
έγγραφο της Googleτο σημείο που αναφέρει πόσες θερμίδες χρειάζεται κάθε παιδί και να το 
διαμοιραστούν ψηφιακά με τις άλλες ομάδες. Στη δεύτερη φάση, υπολογίζουν 
χρησιμοποιώντας ειδική διαδικτυακή εφαρμογή το πόσες θερμίδες χρειάζεται κάθε μέλος της 
ομάδας τους και συμπληρώνουν σχετικό υπολογιστικό φύλλο το οποίο το διαμοιράζουν με τις 
άλλες ομάδες για να συγκρίνουν το συνολικό μέσο όρο θερμίδων μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών. Η δραστηριότητα και το σχέδιο μαθήματος ολοκληρώνονται με μια εργασία σε 
ζεύγη κατά την οποία, αφού λάβουν υπόψη το άρθρο που διάβασαν στην πρώτη φάση, και 
χρησιμοποιώντας ένα διαδικτυακό ευρετήριο θερμίδων για διάφορες μερίδες τροφών, θα 
πρέπει σε ένα έγγραφο της Googleνα συντάξουν ένα υγιεινό ημερήσιο μενού ο ένας για τον 
άλλο.  

Το ανωτέρω σχέδιο βαθμολογήθηκε από τέσσεριςκριτές με 4,2 (5 ήταν το άριστα) και 
κατατάχθηκε στηδέκατη τρίτη θέση των είκοσι τριών συνολικά επιλεγέντων σχεδίων. 
Σύμφωναμε τα σχόλιατων κριτών που συνοδεύουν το αναρτημένο σχέδιο, θεωρείται ότι 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα σύνδεσης των μαθηματικών με πραγματικά προβλήματα που 
κάνει ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και μπορεί  εύκολα να εφαρμοστεί στα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα των ευρωπαϊκών χωρών. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Το ανωτέρω σχέδιο προέκυψε μεν ως μια ατομική προσπάθεια, αλλά εντάσσεται δε σε 
μια μακρά, επίπονη, επίμονη και δαπανηρή πορεία της ΕΕ προς την κορυφή της κοινωνίας 
και της οικονομίας της γνώσης. Η κατάκτηση της κορυφής προϋποθέτει την εισαγωγή των 
ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση προκειμένου το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης 
να παραμείνει ανταγωνιστικό στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά προϋποθέτει 
και τη σφυρηλάτηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σε αυτό το συγκείμενο, η 
εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και το ίδιο συμβαίνει και με τον πιο πολύτιμο της πόρο, τον 
ανθρώπινο, δηλαδή, τους εκπαιδευτικούς. 

Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση στη Ευρώπη εστιάζει ιδιαίτερα σε αυτούς 
και επενδύει πολλές προσδοκίες σε συνεργατικές πλατφόρμες όπως το eTwinning, η Πύλη 
Σχολικής Εκπαίδευσης (SchoolEducationGateway) και η Ακαδημία 
Εκπαιδευτικών(TeacherAcademy), εφόσον «Η καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενδυνάμωση και τη σύνδεση των 
εκπαιδευτικών»(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018, σσ. 4-7).Η καινοτομία στην εκπαίδευση και η 
απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών θεωρούνται και από άλλους 
οργανισμούς ως ύψιστης προτεραιότητας στόχοι για τον 21ο αιώνα, αν και οι ΤΠΕ δεν είναι 
πανάκεια και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άκριτα στα σχολεία (Schleicher, 2018, σσ. 257-
61). Δικαιολογημένα, συνεπώς, η ΕΕ εξετάζει λεπτομερώς και προτείνει τρόπους και πλαίσια 
για να εφοδιάσει υπεύθυνα τους εκπαιδευτικούς με εκείνες τις ικανότητες που θα τους 
βοηθήσουν να εκμεταλλευτούν όλο το εύρος των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών, 
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ώστε να προετοιμάσουν επαρκώς τους μαθητές για τις ψηφιακές κοινωνίες τουμέλλοντος 
(Redecker, 2017, σ. 12). 

Εν κατακλείδι, οι αλλαγές στις σχολικές τάξεις μπορεί να είναι αργές, αδιόρατες κάποτε 
και η αντίσταση των ανθρώπων μαζί με τις ανεπάρκειες διαφόρων φορέων να καθυστερούν 
την επίτευξη των στόχων. Εντούτοις, η καινοτομία στην εκπαίδευση είναι πια ένα γεγονός 
που καταγράφεται όλο και συχνότερα στα ευρωπαϊκά σχολείακαι που αφορά όλο και 
περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές (Lichtetal., 2017).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. LEARNING DESIGN FOR: HOW TO KEEP FIT WITH MATH (βλ. https://v.gd/LyXWbR) 
CONTEXT 
Topic: 6th Grade - Measurement, data management, number sense and numeration, operations and 
algebraic thinking 
Total learning time: 135             Number of students: 18 
Description: Obesity is a serious health problem —some call it a new “epidemic”—  which threatens 
the wellbeing of many young people especially in the developing and the developed countries. On the 
other hand, there are many underweight adolescents. Both conditions are related with unhealthy eating 
habits, luck of physical exercise and other psychological and cultural factors. Many European 
countries are spending through their health care systems a considerable percentage of their national 
budgets to combat that problems or to cure their symptoms. Greece is not an exception. In our 
prefecture, Kastoria, a national study (EYZHN http://eyzin.minedu.gov.gr/Pages/Home.aspx) among 
primary school students argues that about 38% of the Kastorian kids are overweight or obese, far more 
than the national average of 31%, and less than 4% are underweight. 
AIMS 
Students are expected: To measure the height of a person in meters and centimeters. To measure the 
weight of a person in kilograms and grammars.  To perform basic operations. To create and use graph 
charts. To use digital tools to process and share data and information (applications, browsers, word 
processors, spreadsheets, calculators, printers, Email, presentation tools, blogs). To collaborate as team 
members. To reflect to their own work and to the work of their peers. 
OUTCOMES 
Measure (Knowledge): Identify (Knowledge): Define (Knowledge): Recognise (Knowledge):  
Identify causes of (Comprehension): Estimate (Comprehension): Explain (Comprehension):  
Summarise (Comprehension):  
Calculate (Application): Compute (Application): Find (Application): Produce (Application): 
Investigate (Application):  
Analyse (Analysis): Compare (and contrast) (Analysis): Critique (Analysis): Relate (Analysis):  
Organise (Synthesis): Compile (Synthesis): Conclude (Synthesis): Explain the reasons for (Synthesis):  
Criticise (Evaluation): Give arguments for and against (Evaluation):  
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Give feedback (Evaluation): Support (Evaluation): Justify (Evaluation):  
Show awareness of (Affective learning outcomes): Be responsive to (Affective learning outcomes):  
Draw (Psychomotor skills):  
TEACHING-LEARNING ACTIVITIES 
What is the problem? 
Read Watch Listen 5 minutes 18 students Tutor is available 
Let's listen a song about an unhealthy diet. 
Read Watch Listen 5 minutes 18 students Tutor is available 
Watch the video. 
Collaborate 5 minutes 6 students Tutor is available 
Do the "The think" quiz. 
Discuss 5 minutes 6 students Tutor is available 
Go to page 6 and answer as a team the following questions.   1. Which is the percentage of the 
overweight and obese kids? 2. Are girls more obese than boys? Fill the Google form test and you will 
find out if you are wrong or right. 
What type of person are you according to your weight and gender? 
Practice 10 minutes 6 students Tutor is available 
Measure the height (in meters) and weight (in kilograms) of each one of your member team using a 
measure tape and a scale and fill the spreadsheet. 
Practice 10 minutes 6 students Tutor is available 
Then calculate the Body Mass Index [BMI=x KG / (y M * y M)] in your notebook  and check your 
answers choosing the recommended online calculator. Fill the BMI column in your spreadsheet and 
then the type according to the scale in the ΔΜΣ index. 
Collaborate 10 minutes 6 students Tutor is available 
Make a table with the results according to the gender and the body type and show the results of your 
team as a graph chart in the spread sheet. Share it with the other teams so that each team can combine 
the results to create a new graph chart. The 3 new charts must be identical. 
Investigate 10 minutes 6 students Tutor is available 
Let's do some research. Make a google form asking what we need to calculate the BMI (of our parents 
for example) and when the results are alarming about our health. Share it with the other teams and 
then process the data using a spreadsheet and present the final results using the google presentation 
tool. 
Practice 10 minutes 1 students Tutor is not available 
Estimating mass and length. This online activity can be done individually as a homework at this point 
of the lesson or it would have been done before the beginning as an initial assessment. 
How many calories do I need every day? . 
Read Watch Listen 10 minutes 6 students Tutor is available 
Copy and paste the article's passage  that defines how many calories a child of your age needs 
according to his or her gender to a google doc. Share it with the other teams. 
Investigate 10 minutes 6 students Tutor is available 
Estimate for each member of your team the calories he/she needs per day using the online calculator 
(be careful to take into account his or her BMI and how physically active is)  and fill the spreadsheet. 
Share it with the other teams. Then each team estimates the total amount of calories for the whole 
class and compare and contrast the average amount of calories between boys and girls. 
Produce 10 minutes 2 students Tutor is available 
Work in pairs to draft in a google doc a daily diet menu for your partner considering the guidelines of 
the article you have read. Choose different types of food from the attached calorie calculator (which 
automatically calculates the total amount of the calories of the chosen food) and be careful to calculate 
the exact number of calories your partner needs. 
What we have learnt. 
Collaborate 25 minutes 6 students Tutor is available 
We must present what we have learnt through the school's website. Let's make a small competition 
among the teams about the best presentation. Each team must follow the instruction of the attached 
template so as to write an article of about 150 words. But the text is not enough, additionally, photos, 
mathematical equations, draws (use autodraw.com to draw some food) charts and videos must be 
embedded to the post along with an audio version of article (they record the text and upload the file). 
Then  each team will present its post to the whole class through the smartboard (as it has been saved as 
a draft to our CMS, wordpress, blogger, etc.). Finally, team members must evaluate the articles of the 
other teams by casting their digital votes (see the attached link). The most popular article will be 
posted to the website. 
Produce 5 minutes 1 students Tutor is available 
Create a QR code of your blog article, download the image, print it and distribute it to your school 
community and to your family. 
Practice 5 minutes 1 students Tutor is available 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

423 
 

Using the "Sticky note" feature of the Windows OS grade the lesson from 1-10 by presenting your 
grade as the result of the BMI equation [BMI=x KG / (y M * y M)] e.g. 320:(8*8)=5  and post it on 
the smartboard's desktop . After the grading can you tell the teacher if the course was appealing to 
your classmates? 
 
2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: 
https://docs.google.com/document/d/1u_cFaX5b5S3lBcHCIQ5MkpNzaKZ73Ggq8yFJT7suF54/edit?u
sp=sharing 
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Αξιοποίηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού (Universal 
Design for Learning) και της ενταξιακής εκπαίδευσης στη 

διδακτική πρακτική του Τμήματος ΈΈνταξης 
 

Τσουμπάρη Ιωάννα  
 

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Med, Επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ, Ειδική Παιδαγωγός και 
Δ/ντρια του 16ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης 

tsoumpari5@gmail.com και tsoumpar@sch.gr  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα την περίπτωση 
διδασκαλίας στο Τμήμα ΈΈνταξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης. Η διδασκαλία 
οργανώνεται αξιοποιώντας τις αρχές της Ενταξιακής Εκπαίδευσης και του Καθολικού 
Σχεδιασμού για τη μάθηση και η αποτελεσματικότητά της υπολογίζεται με τη συνεισφορά 
της στη μαθησιακή ανάπτυξη των μαθητών στα τρία δίκτυα: στο «τι» της μάθησης (Δίκτυα 
Αναγνώρισης), το «πώς» της μάθησης (Δίκτυα Στρατηγικής)  και το «γιατί» της μάθησης 
(Συναισθηματικά Δίκτυα). Πρόκειται για το σχεδιασμό καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού 
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στο Τμήμα 
που φοιτά και ο μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το υλικό παρουσιάζεται ψηφιακά 
στους μαθητές στο εργαστήρι πληροφορικής και το μάθημα υλοποιείται σε συνδιδασκαλία 
με τον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Καθολικός Σχεδιασμός, Ενταξιακή Εκπαίδευση, ψηφιακό υλικό για 
μαθητές 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΙΑ 

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ: Δεν αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της 
Παιδαγωγικής και ορίζεται ως το σύνολο των παιδαγωγικών και μορφωτικών πρακτικών που 
περιορίζουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, ενισχύουν το σεβασμό στην ετερότητα, 
παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους υποστηρίζοντας τη συνύπαρξη με όλους. Η παιδαγωγική 
της ένταξης εμπεριέχει κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις και στοχεύει στην εμβάθυνση των 
παιδαγωγικών θεωριών και μεθόδων τοποθετώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σε 
προεξάρχουσα θέση. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια ανοιχτή παιδαγωγική 
αντίληψη και όχι συγκεκριμένη μέθοδος με δομή και προκαθορισμένους στόχους ή βήματα. 
Αντιμετωπίζει με κριτική διάθεση το curriculum διαίτης, ενώ ο μαθητής προσεγγίζεται ως 
άθροισμα δεξιοτήτων. Προτείνεται τόσο ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη 
διαδικασία της δραστηριότητας και την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος. Πάντα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η Ζώνη της Εγγύτερης Ανάπτυξης του μαθητή (Vygotsky), τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του, καθώς και το μαθησιακό του προφίλ.  

Για την επίτευξη των στόχων της ενταξιακής παιδαγωγικής απαιτείται 
επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται και οργανώνεται το μάθημα στην 
σχολική τάξη με την ουσιαστική συμμετοχή και συνεργασία όλων των μαθητών. Κυρίως όμως 
απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική ετοιμότητα και επάρκεια των εκπαιδευτικών για μια 
πραγματικά ενταξιακή και συνεργατική εκπαίδευση όλων των μαθητών.  (Σούλης, 2002)  

Η εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης απαιτεί δημιουργία ενταξιακού 
πολιτισμικού πλαισίου, όπου όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι και θα υποστηρίζονται με σεβασμό 
στη διαφορετικότητα, όπου οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεργάζονται 
για την κοινωνική προαγωγή και ένταξη όλων.  

 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:  
Η ιδέα του καθολικού σχεδιασμού προωθήθηκε από το κίνημα για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία με κορυφαία τη διακήρυξη των Αμερικανών με Αναπηρίες (American 
with Disabilities Act) το 1990, οπότε και απαιτήθηκε η προσβασιμότητα στους δημόσιους 
χώρους για τα άτομα με αναπηρία (Meo, 2008 · Howard, 2003). Αφορά το σχεδιασμό 
προϊόντων και δομών με τρόπο που να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους 
ανθρώπους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη για προσαρμογές ή 
εξειδικευμένο σχεδίασμα» (Bjork, 2009 - Burgstahler, S., & Moore, E. 2009 - 
Αραμπατζή, Γκυρτής, Ευσταθίου, Κουρμπέτης, Χατζοπούλου, 2011). 

Στόχος της εκπαίδευσης στον αιώνα που διανύουμε αποτελεί η τελειοποίηση της 
μαθησιακής διαδικασίας (όχι η τελειοποίηση της γνώσης, ούτε η τελειοποίηση της 
τεχνολογίας) και η δημιουργία “expert learners”  δηλαδή ατόμων που θα θέλουν να μαθαίνουν, 
θα αξιοποιούν μαθησιακές στρατηγικές, υποστηρίζοντας το επιτελικό σχέδιο της εφ’ όρου 



5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

425 
 

ζωής μάθησης μέσα από ατομικά προσαρμοσμένους ευέλικτους τρόπους. Με αυτή την 
αφετηρία ο Καθολικός Σχεδιασμός επεκτείνεται στην εκπαίδευση  προσδοκώντας να 
απαλείψει εμπόδια που αφορούν τα περιβάλλοντα μάθησης, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις 
διδακτικές μεθόδους (Αραμπατζή και αλλ. 2011).  

Ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση εδράζεται σε α) Παρουσίαση των 
πληροφοριών και του περιεχομένου με ποικίλους τρόπους, β) διαφοροποίηση των τρόπων με 
τους οποίους οι μαθητές παρουσιάζουν και εκφράζουν όσα γνωρίζουν και γ) διέγερση 
ενδιαφέροντος και παρώθηση για μάθηση. Πρόκειται για το επιστημονικά έγκυρο πλαίσιο 
που καθοδηγεί την εκπαιδευτική πρακτική. Παρέχει ευελιξία στους τρόπους με τους οποίους 
παρουσιάζονται οι πληροφορίες, στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές απαντούν ή 
επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους 
οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. Μειώνει τα εμπόδια στην εκπαίδευση, 
παρέχει κατάλληλες διευκολύνσεις, προκλήσεις και υποστηρίξεις και διατηρεί υψηλό επίπεδο 
προσδοκιών επίτευξης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με 
ιδιαίτερες ανάγκες και περιορισμένη γνώση της κύριας γλώσσας. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
του ΚαΣΜα (Καθολικός Σχεδιασμός για τη  Μάθηση) είναι: 1. Παροχή πολλαπλών μέσων 
αναπαράστασης και ειδικότερα: εναλλακτικές επιλογές για την αντίληψη, τη γλώσσα, τις 
μαθηματικές εκφράσεις και τα σύμβολα, εναλλακτικές επιλογές για την κατανόηση, 2. 
Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης. Ειδικότερα για σωματική δράση, για 
έκφραση και επικοινωνία, για εκτελεστικές λειτουργίες. 3. Παροχή πολλαπλών μέσων 
εμπλοκής. Ειδικότερα: εναλλακτικές επιλογές για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος, για τη 
διατήρηση της προσπάθειας και της επιμονής και για την αυτορρύθμιση. Ο ΚαΣΜα είναι 
θεωρητικά συμβατός με τις προσεγγίσεις που προβάλλουν τον εκπαιδευτικό ως καθοδηγητή, 
τη μάθηση ως συνεργατική διαδικασία και την επίδειξη της μάθησης μέσω ποικίλων τρόπων. 
Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που αποδέχεται ο ΚαΣΜα είναι η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, όπου  οι εκπαιδευτικοί εξειδικεύουν τα κριτήρια για την επιτυχία των μαθητών 
τους και παρακολουθούν την πρόοδό τους μέσω συνεχούς διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ο 
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκριτικά τις προσεγγίσεις του παραδοσιακού μοντέλου 
και του μοντέλου ΚαΣΜα. 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚαΣΜα 

Εκλαμβάνει τη διαφορετικότητα των 
μαθητών ως πρόβλημα και θεωρεί ότι τα 
εμπόδια στη μάθηση είναι εγγενή και 
συνυφασμένα με τις ικανότητες των 
μαθητών.  

Αποδέχεται τη διαφορετικότητα των 
μαθητών ως φυσιολογική και θεωρεί ότι τα 
εμπόδια στη μάθηση προκύπτουν στις 
αλληλεπιδράσεις των μαθητών στο άκαμπτο 
μιας «ενιαίας κοπής» προγραμμάτων 
σπουδών.  

Θεωρεί ότι τα προγράμματα σπουδών είναι 
σταθερά και χρειάζεται να γίνουν μόνο 
κάποιες μικρές παρεμβάσεις και 
τροποποιήσεις, προκειμένου ν’ 
αντιμετωπιστεί η διαφορετικότητα των 
μαθητών.  

Εκλαμβάνει τα άκαμπτα προγράμματα 
σπουδών ως «ανάπηρα». Τα προγράμματα 
σπουδών πρέπει να ανασχεδιάζονται εξ 
αρχής ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες μεγάλου εύρους μαθητών.  

Οι παρεμβάσεις και οι τροποποιήσεις 
μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των 
προσδοκιών και των επιτευγμάτων για 
ορισμένους μαθητές.  

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών 
από την αρχή, ώστε αυτά να είναι ευέλικτα 
και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων 
των μαθητών έχει ως αποτέλεσμα υψηλές 
προσδοκίες επίτευξης για όλους τους 
εκπαιδευόμενους.  

Πίνακας 1: Σύγκριση παραδοσιακής προσέγγισης και προσέγγισης ΚαΣΜα 

 

 

ΑΝΑΠΗΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚαΣΜα - ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΠΗΡΙΏΏΝ 

Τα αναλυτικά προγράμματα θεωρούνται ανάπηρα α) ως προς το ποιον μπορούν να 
διδάξουν καθώς ούτε συλλαμβάνονται ούτε σχεδιάζονται με γνώμονα τους διαφορετικούς 
πληθυσμούς των μαθητών που συνιστούν το δυναμικό της σχολικής τάξης (Tomlinson & al., 
2008) και β) ως προς το τι μπορούν να διδάξουν, αφού είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν 
και να αξιολογούν «στεγνές» πληροφορίες, να προσφέρουν περιεχόμενο, χωρίς να δίνουν τη 
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δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη στρατηγικών μάθησης και δεξιοτήτων που χρειάζεται ο 
μαθητής και γ) ως προς το πώς μπορούν να διδάξουν αφού προσφέρουν περιορισμένες 
εκπαιδευτικές επιλογές ή τροπικότητες. Είναι ανεπαρκώς δομημένα για την διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, και δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά από τα βασικά εργαλεία της 
ερευνητικά τεκμηριωμένης παιδαγωγικής όπως η μοντελοποίηση επιτυχημένων δεξιοτήτων 
και στρατηγικών, η ικανότητα παρακολούθησης της προόδου δυναμικά, καθώς και η 
ικανότητα να επισημαίνονται οι κρίσιμες λειτουργίες και οι μεγάλες ιδέες. Συνεπώς είναι 
σχεδιασμένα για να παρέχουν πληροφορίες παρά για να διδάσκουν. Η συνήθης πρακτική για 
την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων είναι η εκ των υστέρων προσαρμογή τους 
ώστε να γίνουν περισσότερο προσβάσιμα. Ο ΚαΣΜα προτείνει το σχεδιασμό από την αρχή 
των προγραμμάτων σπουδών με γνώμονα τις ατομικές διαφορές. Σκοπός των συμβατών με 
τον ΚαΣΜα προγραμμάτων είναι να βοηθηθούν οι μαθητές στην κατάκτηση του τρόπου 
μάθησης και όχι στην κατάκτηση συγκεκριμένου σώματος γνώσεων. Ζητούμενο είναι να 
γίνουν έμπειροι οι μαθητές (expert learners) και να διαθέτουν τα τρία χαρακτηριστικά: 
πεπειραμένοι (γερό γνωστικό υπόβαθρο), επιδέξιοι και προσανατολισμένοι στο στόχο τους, 
αποφασιστικοί και κινητοποιημένοι να μάθουν περισσότερα.  

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚαΣΜα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 Τέσσερα είναι τα συστατικά που καθιστούν ένα πρόγραμμα σπουδών συμβατό με το 

ΚαΣΜα: οι στόχοι, οι μέθοδοι, τα υλικά και οι αξιολογήσεις. Οι στόχοι περιγράφουν τις 
προσδοκίες και αφορούν τις γνώσεις κι τις δεξιότητες που οι μαθητές πρέπει να έχουν. Οι 
στόχοι στο ΚαΣΜα αρθρώνονται με τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψιν η διαφορετικότητα. 
Διαφοροποιούνται οι στόχοι από τα μέσα και επιδιώκεται η «κατασκευή» έμπειρων μαθητών. 
Μέθοδοι είναι οι εκπαιδευτικές αποφάσεις, οι διαδικασίες και οι ρουτίνες που χρησιμοποιούν 
οι διδάσκοντες για να ενισχύσουν τη μάθηση. Οι μέθοδοι διαφοροποιούνται με βάση την 
ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού, τις κοινωνικές και πολιτισμικές πηγές του 
υποκειμένου μάθησης και το κλίμα της τάξης. Οι μέθοδοι ρυθμίζονται και προσαρμόζονται 
με βάση την πρόοδο των εκπαιδευόμενων. Υλικά θεωρούνται τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
για να παρουσιαστεί το αντικείμενο της μάθησης, αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο 
μαθητευόμενος για να καταδείξει τις γνώσεις του. Χαρακτηριστικό τους είναι η 
ποικιλομορφία και η ευελιξία. Για την εμπλοκή στη μάθηση τα υλικά προσφέρουν 
εναλλακτικές διόδους υποστήριξης, προσέλκυσης και διατήρησης του ενδιαφέροντος και 
παρώθησης. Η αξιολόγηση είναι η διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με την 
αποτίμηση της προόδου του μαθητευόμενου. Αξιοποιούνται ποικίλα υλικά και μέθοδοι 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και τα κίνητρα των 
εκπαιδευόμενων, με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων εκπαιδευτικών αποφάσεων για το 
μέλλον.  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 16ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   
Στο τμήμα ένταξης φοιτούν 2 μαθητές  και διδάσκουσα σε αυτό είναι η Δ/ντρια του 

σχολείου με 6 ώρες/ εβδομάδα.  Οι μαθητές έχουν προσκομίσει στο σχολείο διαγνώσεις από 
το ΚΕΔΔΥ του νομού και προτείνεται σε αυτούς η φοίτηση στο Τ.Ε. Η διδασκαλία 
υλοποιείται στην αίθουσα της τυπικής τάξης των μαθητών και δυο φορές την εβδομάδα η 
διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα πληροφορικής με όλους τους μαθητές του τμήματος σε 
συνδιδασκαλία με την εκπαιδευτικό -  υπεύθυνη του τμήματος (δύο ώρες την εβδομάδα). 
Συνήθως στο Εργαστήρι Πληροφορικής βρίσκεται και η εκπ/κός ΠΕ86 σε εθελοντική βάση η 
οποία υποστηρίζει τη διδασκαλία ως προς το τεχνικό της μέρος.    Οι μαθητές του Τ.Ε. έχουν 
γενικού τύπου μαθησιακές Δυσκολίες και η νοημοσύνη τους τοποθετείται στο οριακό 
φυσιολογικό επίπεδο. Είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι της Δ΄ τάξης και φοιτούν στο ίδιο 
τμήμα. Δεν παρατηρούνται προβλήματα ως προς την κοινωνική ένταξη των μαθητών οι 
οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους καθώς και εντός του τμήματος 
επιλέγονται από τους συμμαθητές στις ομάδες όταν αυτές σχηματίζονται και 
ανασχηματίζονται στην  αρχή κάθε μήνα, αλλά και στα ομαδικά παιχνίδια που οργανώνονται 
στην αυλή του σχολείου από τους συμμαθητές του κατά το μάθημα της γυμναστικής αλλά και 
στο διάλειμμα. Σημαντική θεωρείται η συμβολή τόσο του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του 
τμήματος, όσο και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που έχουν αναδείξει τα ιδιαίτερα ταλέντα 
των μαθητών  στη ζωγραφική και το ποδόσφαιρο.  Στην αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους 
συστήθηκε η ομάδα συνεργασίας για την οργάνωση του προγράμματος διδασκαλίας κατά τα 
πρότυπα του ΚαΣΜα. Σε αυτή συμμετείχαν ως κύρια μέλη η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και η 
υπεύθυνη εκπαιδευτικός του τμήματος. Σε κάποιες συναντήσεις συμμετείχαν και οι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) , ΠΕ11(ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ), ΠΕ91.01 
(ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) και ΠΕ08 (ΕΙΚΑΣΤΙΚΉΉΣ ΑΓΩΓΗΣ) καθώς επικουρικά στήριζαν 
την προσπάθειά μας κατά το μετασχηματισμό του αναλυτικού προγράμματος σύμφωνα με τις 
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αρχές του ΚαΣΜα.     Το αναλυτικό πρόγραμμα διαρθρώθηκε με βάση τις 4 συνιστώσες του 
συμβατού με το ΚαΣΜα προγράμματος.  Το μάθημα που επιλέχθηκε ήταν της Ιστορίας στην 
Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Η αναδιάρθρωση του Αναλυτικού Προγράμματος 
αφορούσε ως προς την ουσία του στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση εναλλακτικών λύσεων για 
την εναρμόνιση των διαφορετικών αναγκών των μαθητών, των στυλ και των προτιμήσεών 
τους. Ειδικότερα αφορά την ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες (το πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος δε διαφοροποιείται).  Το μάθημα 
διαφοροποιείται για όλους τους μαθητές και παρουσιάζεται πολυτροπικά, όπως:  με video 
comics που περιγράφουν τα ιστορικά γεγονότα, με διαφοροποιημένο το κείμενο του βιβλίου 
με τη μορφή «Κείμενο για όλους» easy to read, με μοντελοποίηση με τη χρήση φιγούρων του 
play mobil αλλά και με τη χρήση εύπλαστων υλικών, με παιχνίδια ρόλων που πραγματώνονται 
από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και υλικά που υπάρχουν πρόχειρα στο βεστιάριο 
του σχολείου.  Κυρίαρχος στόχος είναι  η παρουσίαση της πληροφορίας ποικιλοτρόπως ώστε 
να ενεργοποιηθεί – κινητοποιηθεί αλλά και διατηρηθεί το ενδιαφέρον κάθε μαθητή.    
Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποια κείμενα μεταγεγραμμένα με τη μέθοδο «Κείμενο για 
όλους»   από το βιβλίο της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού. Ειδικότερα: «Η Κάθοδος των 
Δωριέων», διδακτική προσέγγιση του μαθήματος με τη μέθοδο «Κείμενο για ΌΌλους» (easy-to-
read), όπου παρατίθεται το αρχικό κείμενο στην πρώτη στήλη και το μεταγεγραμμένο κείμενο 
στην δεύτερη στήλη.  
 
 
 
 
 
 
 
Οι Δωριείς κατεβαίνοντας από 
την περιοχή της Πίνδου προς τη 
νότια Ελλάδα έφεραν μεγάλη 
αναστάτωση. Κάποιοι από 
αυτούς εγκαταστάθηκαν στη 
Σπάρτη 

Οι Δωριείς ήταν ΈΈλληνες.  
Ζούσαν πάνω σ’ ένα βουνό, την Πίνδο. 

  
Η ζωή τους πάνω στα βουνά  

ήταν δύσκολη.  
 ΈΈκανε πολύ κρύο  
και δεν μπορούσαν να φυτέψουν τη γη.   
Πριν πολλά χρόνια, τα γεωμετρικά χρόνια, 
αποφάσισαν να φύγουν  
για πάντα από τον τόπο τους.  
ΉΉθελαν να ταξιδέψουν  
στη νότια Ελλάδα. 
 Περνούσαν από πολλά μέρη.  
Συναντούσαν άλλους ανθρώπους.  
Μερικές φορές μάλωναν με αυτούς.  
Κάποτε έφρασαν στην Σπάρτη.  
Τους άρεσε πολύ αυτή η περιοχή.  
Αποφάσισαν να μείνουν εκεί.  

Οι Δωριείς ήταν το 
τελευταίο ελληνικό φύλο που 
μετακινήθηκε προς τη νότια 
Ελλάδα. Είναι δύσκολο σήμερα 
να εξηγήσουμε τους λόγους που 
τους έκαναν να αναζητήσουν 
άλλη πατρίδα. 
 

Οι Δωριείς ήταν ΈΈλληνες.  
Αποφάσισαν να φύγουν από τον τόπο τους.  
Μετακινήθηκαν όλοι μαζί.  
ΉΉταν οι τελευταίοι ΈΈλληνες  
που άφησαν τον τόπο τους, 
πήγαν νότια 
και έψαξαν μια άλλη πατρίδα.  
Δεν ξέρουμε γιατί το έκαναν.  

Οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα 
εγκαταλείπουν ένα χώρο, όταν 
κινδυνεύουν ή όταν θέλουν να 
ζήσουν καλύτερα. 
 

Σήμερα οι άνθρωποι  
φεύγουν από έναν τόπο  
όταν φοβούνται  
ή όταν  ψάχνουν μια καλύτερη ζωή.  
Μπορεί και οι Δωριείς  
να έφυγαν  
για τους ίδιους λόγους.  
ΈΈψαχναν τόπους  
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με  ζεστό κλίμα, 
καρπερό χώμα 
 για να φυτέψουν πολλά προϊόντα. 
  

 
Η πορεία προς το νότο 

έγινε αργά. Πολλές ομάδες 
άρχισαν τότε να μένουν άλλοτε 
προσωρινά και άλλοτε μόνιμα σε 
διάφορα μέρη. Κάποιοι από 
αυτούς φαίνεται ότι παρέμειναν 
στη Στερεά Ελλάδα και ειδικά 
στην περιοχή της Δωρίδας, όπως 
και η λέξη φανερώνει. 
 

Στο ταξίδι αυτό προχωρούσαν αργά.  
Η μετακίνηση των Δωριέων  
έγινε προς το νότο, 
δηλαδή προς τα κάτω  
γι’ αυτό και ονομάζεται  

κάθοδος των Δωριέων.  
 Ταξίδευαν όλοι μαζί  
και προχωρούσαν με τα πόδια 
 ή με τα ζώα τους.  

 
Μερικοί Δωριείς  
όταν κουράζονταν από το ταξίδι  
σταματούσαν σ’ έναν τόπο.  
Το χειμώνα έβρισκαν ένα μέρος ζεστό,  
έστηναν τις σκηνές τους  
και έμεναν εκεί όλοι μαζί.  

 
Την άνοιξη  μάζευαν τα πράγματά τους  
και συνέχιζαν το ταξίδι τους  
μέχρι να ξαναγίνει χειμώνας. 
Ταξίδευαν μέχρι να βρουν  
αυτό το τέλειο μέρος που έψαχναν. 

 
Κάποιοι, ξετρελάθηκαν με την Δωρίδα.  
Η Δωρίδα είναι μια περιοχή στην Στερεά Ελλάδα.   
Τους άρεσε πολύ αυτός ο τόπος  
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και έμειναν εκεί.  
Δεν συνέχισαν το ταξίδι.  
ΈΈχτισαν τα σπίτια τους εκεί  
και έμεναν για πάντα.  
Η περιοχή ονομάστηκε Δωρίδα.  
Πήρε το όνομα  από τους Δωριείς,  
τους καινούριους κατοίκους αυτού του τόπου. 

 
Η κάθοδος των Δωριέων δεν 
έγινε μονομιάς. Χρειάστηκαν 
πολλά χρόνια. Σήμερα μας είναι 
άγνωστοι ακόμη και οι δρόμοι 
που ακολούθησαν. 

Το ταξίδι των Δωριέων έγινε αργά.  
Ταξίδευαν για πολλά - πολλά χρόνια. 
 Δεν ξέρουμε τους δρόμους που περπάτησαν  
μέχρι να φτάσουν στην καινούρια πατρίδα.  

Το πιο πιθανό είναι ότι πέρασαν 
στην Πελοπόννησο από τον 
ισθμό της Κορίνθου. 

Μπήκαν στην Πελοπόννησο.  
Μάλλον πέρασαν από τον Ισθμό της Κορίνθου.  

 
Στην Πελοπόννησο χωρίστηκαν 
σε μικρότερες ομάδες και 
κατευθύνθηκαν σε διαφορετικές 
περιοχές. 

Η Πελοπόννησος είναι μεγάλη περιοχή. 
Χωρίστηκαν σε ομάδες  
για να την εξερευνήσουν.  

Μια ισχυρή ομάδα 
κατευθύνθηκε νοτιότερα και 
κατέλαβε τη Σπάρτη και την 
εύφορη πεδιάδα του ποταμού 
Ευρώτα. 

Η μεγαλύτερη ομάδα από αυτούς  
έφτασε στη Σπάρτη.  
Τους άρεσε πολύ το μέρος.  
Υπήρχε  κι ένα ποτάμι, ο Ευρώτας.  
Αυτό το μέρος ήταν πολύ καρπερό.  
Το αγάπησαν αμέσως  
και το κυρίευσαν με τα όπλα τους.  

Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν 
είλωτες που αναγκάστηκαν να 
καλλιεργούν τη γη. 

Οι άνθρωποι που έμεναν εκεί,  
πριν έρθουν οι Δωριείς,  
έγιναν είλωτες.  
Αυτό θα πει δούλοι.  
Δούλευαν στα κτήματα όλη την ημέρα.  
Δούλευαν για τους Δωριείς.  

Οι Δωριείς φαίνεται ότι 
στην αρχή ήταν πιο πολλοί, γι' 
αυτό όλοι οι κάτοικοι μίλησαν 
αργότερα τη διάλεκτό τους, τη 
δωρική. 
 

Οι Δωριείς ήταν ΈΈλληνες.  
Μιλούσαν όμως λίγο διαφορετικά  
από τους άλλους ΈΈλληνες.  
Είχαν δική τους διάλεκτο.  
Την έλεγαν δωρική διάλεκτο.  
Οι Δωριείς ήταν περισσότεροι  
από τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής.  
ΈΈτσι η γλώσσα τους  
νίκησε τις άλλες γλώσσες.  
Σε όλη την Πελοπόννησο πια 
μιλούσαν τη Δωρική διάλεκτο.   

Οι Δωριείς κυριάρχησαν 
με τη δύναμη τους σε διάφορα 
μέρη της Πελοποννήσου. Πολλοί 
από τους παλιούς κατοίκους 
έχασαν την περιουσία τους και 
έγιναν δούλοι. 

 

Οι Δωριείς ήταν δυνατός λαός.  
Είχαν όπλα και τους νίκησαν όλους.  
Τους άρπαξαν τα κτήματα  
και τα σπίτια τους.  
Τους έκαναν δούλους.  
Τους ανάγκαζαν να δουλεύουν  
 όλη μέρα γι’ αυτούς.  

Ο μυκηναϊκός Κάποτε στην Πελοπόννησο  
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πολιτισμός σταμάτησε να 
αναπτύσσεται. Μερικοί, 
βλέποντας ότι δεν μπορούσαν 
πια να ζήσουν στον τόπο τους, 
αναγκάστηκαν να φύγουν 

υπήρχε ένας σπουδαίος πολιτισμός.  
ΉΉταν ο πολιτισμός των Μυκηναίων.  
Αυτός ο πολιτισμός χάθηκε.  
Μερικοί κάτοικοι, 
 δεν ήθελαν να γίνουν δούλοι  
και έφυγαν από την Πελοπόννησο.  

Οι έννοιες φύλο, 
διάλεκτος, η κάθοδος των 
Δωριέων και είλωτες 
αναπτύχθηκαν ξεχωριστά.  
το φύλο: το σύνολο  
των ανθρώπων με κοινά 
χαρακτηριστικά, όπως 
καταγωγή, θρησκεία, γλώσσα, 
συνήθειες 
η κάθοδος των Δωριέων: η 
μετακίνηση των Δωριέων από 
το βορρά της χώρας προς το 
νότο 
οι είλωτες: οι παλιοί κάτοικοι 
της Σπάρτης που έγιναν δούλοι. 
η διάλεκτος: η γλώσσα που 
μιλούν οι κάτοικοι κάποιας 
περιοχής· σήμερα μιλάμε για 
ποντιακή, τσακωνική, κυπριακή 
διάλεκτο. 

 

 

 Φύλο-φυλή:  
Το ίδιο συνέβαινε και στα αρχαία χρόνια.  
Υπήρχαν ΈΈλληνες Δωριείς,  
ΈΈλληνες ΊΊωνες,  
ΈΈλληνες Αχαιοί  
και άλλα ελληνικά φύλα.  
ΉΉταν όλοι ΈΈλληνες,  
μιλούσαν την ίδια γλώσσα  
δηλαδή την ελληνική,  
 αλλά είχαν μικρές διαφορές  
στις γιορτές, στα έθιμά τους.  
Μικρές διαφορές είχαν  
και στη γλώσσα τους.  
Αυτές οι μικρές διαφορές στη γλώσσα λέγονται 
διάλεκτος.  
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Πίνακας 2: Αρχικό κείμενο – μεταγεγραμμένο κείμενο 

Στη συνέχεια οι μαθητές παρουσίασαν τις ιστορικές πληροφορίες ως έξης:  
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μία ομάδα παρουσίασε μια μίνι θεατρική παράσταση (με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού θεατρικής αγωγής) όπου ομάδες Δωριέων συζητούσαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πορεία καθόδου τους προς τη Δωρίδα και τη 
Λακωνία ενώ μια δεύτερη ομάδα ετοίμασε  (με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εικαστικών) 
μία ανάγλυφη  μακέτα του χάρτη της Ελλάδας όπου αναπαριστάται η πορεία της «Καθόδου 
των Δωριέων»  από εύπλαστα υλικά όπως πηλός και πλαστελίνη. Οι μαθητές παρουσίασαν 
ηχογραφημένα αποσπάσματα από την τοπική διάλεκτο που ομιλείται στα χωριά της Πιερίας 
αλλά και άλλες διαλέκτους (Ποντιακά, Θρακιώτικα) μέσα από παραδοσιακά  τραγούδια και  
συνεντεύξεις που πήραν από τους ηλικιωμένους συγγενείς τους.   Παράλληλα αναζήτησαν 
μέσα από τους ηλικιωμένους συγγενείς τους πληροφορίες για το φύλο καταγωγής τους και 
για τους λόγους που οδήγησαν τους προγόνους τους να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματώθηκαν όλοι οι στόχοι του μαθήματος ενώ  
συμμετείχαν ενεργά όλα τα παιδιά του τμήματος αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ταλέντα τους 
αλλά και ικανοποιώντας το ιδιαίτερο στυλ μάθησης του κάθε παιδιού. Κατά την διαδικασία 
της διαμορφωτικής αξιολόγησης παρατηρήθηκε ότι το ενδιαφέρον των μαθητών παρέμεινε 
αμείωτο, οι μαθητές απολάμβαναν το μάθημα κατανόησαν τις πληροφορίες τις οποίες 
συνέδεσαν με το σήμερα και την παρούσα κοινωνική και πολιτιστική κατάσταση. Οι μαθητές 
θα ανεβάσουν φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις τους και αποσπάσματα από τα θεατρικά 
δρώμενα στο blog του Σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος Πληροφορικής.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    
Η παρούσα εισήγηση προσπάθησε να δείξει και να αποδείξει ότι η αξιοποίηση του μοντέλου 
του Καθολικού Σχεδιασμού στην εκπαίδευση αποτελεί υποχρέωση όλων μας, αλλά και 
δημοκρατικό δικαίωμα των ατόμων με ιδιαιτερότητες που απορρέει  από τις αποφάσεις των 
διεθνών οργανισμών, τις διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ρητές 
νομοθετικές και συνταγματικές επιταγές της κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα  η μέθοδος 
«Κείμενο για όλους» αποτελεί έναν εύκολο σχετικά, και ασφαλή τρόπο πρόσβασης των 
ατόμων  με αναγνωστικές δυσκολίες σε κείμενα μη προσβάσιμα γι’ αυτούς. ΉΉ μέθοδος είναι 
απλή και με γρήγορη επιμόρφωση μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς, 
γενικής και ειδικής αγωγής, αρκεί να προβληματίζονται σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
των κειμένων όπως παρατίθενται στα σχολικά εγχειρίδια και να αναζητούν λύσεις 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ     
Για την ολοκλήρωση του πονήματος ιδιαίτερα ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς που 
συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος, τους μαθητές που συνεργάστηκαν με 
ενθουσιασμό και ιδιαιτέρως την εκπαιδευτικό της τυπικής τάξης με τη βοήθεια και την 
ευρηματικότητα της οποίας τα αποτελέσματα της μεθόδου απολαμβάνουν όλοι οι μαθητές 
του τμήματος στο μάθημα της Ιστορίας.  
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Οι μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει 2 
 

Καζάρα Ελένη1 Αγγελάκη Αικατερίνη2 Καζαντζή Ιωάννα3 Κουβέλη 
ΈΈλλη4  

 
1 Ειδική παιδαγωγός Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ 71)   

ekaz25@gmail.com 
2 Ειδική παιδαγωγός Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ 71) 

katangelaki@yahoo.com 
3 Ειδική παιδαγωγός Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ 71) 

ioannakazantzi@yahoo.gr 
4 Ειδική παιδαγωγός Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΕ 71) 

elli.kouveli@hotmail.com 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο παρόν πρόγραμμα συμμετείχαν 4 σχολεία και συγκεκριμένα μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούσαν στο Τμήμα ΈΈνταξης κάθε σχολείου. Οι μαθητές με 
την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση που λάμβαναν από τις ειδικές παιδαγωγούς καλούνταν 
να γράψουν και να εικονογραφήσουν τα άρθρα τους. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα οι 
μαθητές εξασκήθηκαν στην παραγωγή γραπτού λόγου.  Τα άρθρα των μαθητών 
δημοσιεύονταν σε μία ψηφιακή εφημερίδα και σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παραγωγή γραπτού λόγου, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2018. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν τέσσερις εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με τους μαθητές/τριες των 
Τμημάτων ΈΈνταξης από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, 
το 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας. Ιδρύτριες 
του έργου ήταν η Ελένη Καζάρα, ειδική παιδαγωγός από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου και 
η Αικατερίνη Αγγελάκη από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας (Σχήμα 1). 

 

 
Σχήμα 1: Ετικέτα έργου 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Αρχικά οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έκαναν εγγραφή στην πλατφόρμα του 
eTwinning. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν στους μαθητές ποια είναι η φιλοσοφία ενός 
συνεργατικού προγράμματος και ποιες αρχές είναι σημαντικό να τηρούνται, έτσι ώστε να 
κυλήσει ομαλά η συνεργασία. Οι μαθητές ετοίμασαν τουριστικούς οδηγούς της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους και παρουσίασαν τους εαυτούς τους (σχήμα 2). Αξίζει να σημειωθεί πως στους 
μαθητές μοιράστηκαν αρμοδιότητες ανάλογα με τις δυνατότητες, αλλά και τα ενδιαφέροντά 
τους. ΈΈτσι, κάποιοι είχαν το ρόλο του αρθρογράφου, άλλοι τον ρόλο του εικονογράφου, 
άλλοι τον ρόλο του φωτογράφου κτλ.  
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Σχήμα 2: Δραστηριότητα που υλοποιήθηκε κατά τη δημιουργία του τουριστικού οδηγού 

Στο πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού οι μαθητές έγραψαν άρθρα σχετικά με 
την Ημέρα Ταχυδρομείων, την Ημέρα των ΑμεΑ, την Ημέρα των Ζώων και την Ημέρα 
χωρίς Αυτοκίνητο. Επίσης, αναφέρθηκαν στα ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. Οι δραστηριότητες που υλοποίησαν τους ενθουσίασαν. ΈΈφτιαξαν δικά τους 
γραμματόσημα (σχήμα 3) και συννεφόλεξα (σχήμα 4) και κατασκεύασαν ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι με θέμα την αποστολή θεμάτων μέσω του ταχυδρομείου.  

             

 
Σχήμα 3: Φτιάχνω το δικό μου γραμματόσημο                            Σχήμα  4: Συννεφόλεξο 

ΈΈγραψαν άρθρα για να περιγράψουν το αγαπημένο τους ζωάκι, μίλησαν για τα 
δικαιώματα των ζώων και επικοινώνησαν με ανθρώπους που ασχολούνται με τη φροντίδα 
και την προστασία των μικρών μας φίλων. Οι μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Κομοτηνής πήραν συνέντευξη από τον υπεύθυνο  κτηνίατρο του δημοτικού κυνοκομείου 
Κομοτηνής, κ. Θάνο Καραγιώργη και οι μαθητές του 8ου Δ.Σ. Καβάλας επικοινώνησαν με 
το φιλοζωικό σωματείο Καβάλας «Αίσωπος». Πολύ χρήσιμο ήταν το άρθρο που έγραψαν οι 
μαθητές από τη Θάσο σχετικά με την σωστή συμπεριφορά που πρέπει να έχουν τόσο οι 
πεζοί όσο και οι οδηγοί αυτοκινήτων, μηχανών, αλλά και ποδηλάτων. Οι τελευταίοι μαθητές 
με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου έκαναν διάφορες βιωματικές δραστηριότητες ενημέρωσης 
και εξοικείωσης με την αναπηρία. Ετοίμασαν μικρά σποτάκια με συμβουλές για σωστή 
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συμπεριφορά απέναντι στα ΆΆτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και κατασκεύασαν σχετικές 
αφίσες. 

ΌΌλα τα άρθρα του 1ου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού μας βρίσκονται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί:  

http://schoolpress.sch.gr/specialreporters/?series=%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC5 

Η θεματολογία του 2ου τεύχους περιελάμβανε άρθρα σχετικά με τους Τρεις Ιεράρχες, 
τον σχολικό εκφοβισμό, την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις Απόκριες. Οι μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου 
επικοινώνησαν μέσω Skype με την συγγραφέα παιδικών βιβλίων, την κ. Μπαμπέτα Ιωάννα, 
για να της πάρουν μία συνέντευξη για το βιβλίο της «Η Ζωή που περισσεύει» (Σχήμα 5). Το 
βιβλίο αυτό πραγματεύεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.  

 
Σχήμα 5: Η συγγραφέας κ. Μπαμπέτα 

ΌΌλα τα συνεργαζόμενα σχολεία συμμετείχαν στην μεγάλη έρευνα που έκανε το 8ο 
Δημοτικό Σχολείο Καβάλας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στην έρευνα συμμετείχαν οι 
μαθητές της Ε΄ και Στ΄ όλων των συνεργαζόμενων σχολείων απαντώντας στο 
ερωτηματολόγιο που έφτιαξαν οι μαθητές από την Καβάλα. Μεγάλη βαρύτητα δώσαμε στα 
προσωπικά δεδομένα, στις πληροφορίες δηλαδή που είναι σημαντικές για εμάς και καλό 
είναι να μην τις γνωστοποιούμε σε τρίτους και στο διαδίκτυο. Μάλιστα, οι μαθητές 
ετοίμασαν και μία ηλεκτρονική αφίσα με χρήσιμες συμβουλές (Σχήμα 6). 

  

Σχήμα 6: Συμβουλές σωστής χρήσης του διαδικτύου  

Για να διαβάσετε τα άρθρα του 2ου τεύχους του ηλεκτρονικού μας περιοδικού μπορείτε 
να επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: 
http://schoolpress.sch.gr/specialreporters/?series=%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B16 

Πολύ ενδιαφέροντα άρθρα έγραψαν οι μαθητές μας και στο 3ο τεύχος. Οι 
δραστηριότητες που υλοποίησαν αφορούσαν στην Ημέρα του Θεάτρου, στην Ημέρα της 
Ποίησης, την Ημέρα του Νερού, την Ημέρα κατά του Ρατσισμού και την Ημέρα της 
Μετεωρολογίας. Βέβαια, δεν ξέχασαν να αναφερθούν στα ήθη και έθιμα του Πάσχα.  
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Οι μαθητές από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας ετοίμασαν ζωγραφιές και τις έδωσαν 
στα προσφυγόπουλα που φοιτούσαν στο σχολείο τους! Εκείνα με τη σειρά τους ζωγράφισαν 
τις αντίστοιχες εικόνες και έγραψαν τη λέξη της εικόνας στη δική τους γλώσσα! ΈΈτσι, 
φτιάχτηκαν μικρά παζλ (σχήμα 7). Επίσης, πήρανε συνέντευξη από τη συντονίστρια 
εκπαίδευσης προσφύγων του νομού τους, την κ. Ακοπιάν Βερονίκη.  

 
Σχήμα 7: Παζλ  

Με αφορμή την Ημέρα του Θεάτρου οι μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου 
πήρανε συνέντευξη από τη συγγραφέα και σκηνοθέτιδα κ. Πανταζή Δέσποινα, ενώ οι 
μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής πήρανε συνέντευξη από τον θεατρολόγο 
του σχολείου τους, τον κ. Πολύζο Απόστολο. Η συνέντευξη, ωστόσο, που ενθουσίασε 
περισσότερο τους μαθητές μας ήταν αυτή που πήρανε από τον προγνώστη καιρού και 
παρουσιαστή δελτίων καιρού, κ. Σάκη Αρναούτογλου.  

ΌΌλα τα άρθρα  του 3ου τεύχους του ηλεκτρονικού μας περιοδικού μπορείτε να τα 
βρείτε στη διεύθυνση που ακολουθεί: 
http://schoolpress.sch.gr/specialreporters/?series=%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC7 

Τέλος, ακολούθησαν τα άρθρα του 4ου και τελευταίου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 
τεύχους. Οι μαθητές πραγματοποίησαν δραστηριότητες σχετικά με την ανακύκλωση, τη 
Γιορτή της Μητέρας, την Εργατική Πρωτομαγιά και την Ημέρα Μουσείων. Με πολλή 
αγάπη ετοίμασαν κατασκευές, ζωγραφιές και αφιερώσεις για να τις προσφέρουν στις 
μητέρες τους (σχήματα 8 και 9). Οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια που παρακολουθήσαμε 
με αφορμή τα επεισόδια που έλαβαν χώρα σε διάφορες διαδηλώσεις τους προβλημάτισαν.  

       
Σχήματα 8 και 9: Κατασκευές για τη Γιορτή της Μητέρας 

Ακολούθησαν διάφορες εξορμήσεις με αφορμή την Ημέρα Μουσείων. Το 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Κομοτηνής επισκέφτηκε το Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής και ενημερώθηκε για 
τα τοπικά προϊόντα της περιοχής του. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας 
επισκέφτηκε το οχυρό Ρούπελ και στη συνέχεια το Ενυδρείο της Βυρώνειας. Το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Θάσου επισκέφτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας. ΌΌλοι οι 
μαθητές είχαν εντυπωσιαστεί από τους χώρους και τα εκθέματα που επισκέφτηκαν. 
Ιδιαίτερες ήταν και οι δραστηριότητες που αφορούσαν στην ανακύκλωση. Οι μαθητές 
έφτιαξαν αυτοσχέδια παιχνίδια και κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά (σχήμα 10). 
ΈΈφτιαξαν αφίσες με συνθήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και έγραψαν 
ποιήματα. 
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Σχήμα 10: Κατασκευή από ανακυκλώσιμα υλικά 

ΌΌλα τα άρθρα του 4ου τεύχους του ηλεκτρονικού μας περιοδικού μπορείτε να τα 
διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί: 
http://schoolpress.sch.gr/specialreporters/?series=%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AC8 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
Το έργο μας ήταν καινοτόμο, καθώς επρόκειτο για ένα έργο υλοποιημένο αποκλειστικά 

από μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υπήρχε μεγάλη ηλικιακή διαφορά ανάμεσα 
στους μαθητές μιας και στα Τμήματα ΈΈνταξης φοιτούν μαθητές όλων των τάξεων. 
Επιπρόσθετα, υπήρχαν διαφορετικές ιδιαιτερότητες, αλλά και δυνατότητες που οφείλαμε 
εμείς οι εκπαιδευτικοί να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε. Στο μαθητικό δυναμικό των 
τμημάτων μας ανήκαν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, νοητική ανωριμότητα, 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.  Πολύ σημαντικό ήταν το γεγονός ότι μέσω του 
προγράμματός μας οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν είτε δια ζώσης 
είτε μέσω του διαδικτύου με διακεκριμένους επιστήμονες. Οι συνδρομητές μας 
ανυπομονούσαν κάθε φορά να διαβάσουν τις συνεντεύξεις που πήραμε. Χάρη στο 
πρόγραμμά μας οι μαθητές κατάφεραν να γράφουν στοχευμένα πάνω σε ένα θέμα. 
Βελτίωσαν την έκφρασή τους, τόσο την προφορική, όσο και την γραπτή.  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
Καθόλη τη διάρκεια του έργου μας υπήρχε συχνή και πάνω απ' όλα ουσιαστική 

επικοινωνία μεταξύ των μελών, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών. 
Χρησιμοποιήσαμε όλες τις δυνατότητες που μας παρείχε η πλατφόρμα του eΤwinning, αλλά 
και το facebook (μόνο για τους εκπαιδευτικούς). Υπήρχαν χρονοδιαγράμματα που μας 
βοηθούσαν να προγραμματίσουμε καλύτερα τις δραστηριότητές μας. Οι αρμοδιότητες που 
είχαν μοιραστεί ανάμεσα στα μέλη ήταν ισόποσες. Μολονότι υπήρχαν δύο ιδρυτικά σχολεία, 
επί της ουσίας όλα τα μέλη είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα.  

Πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία του προγράμματός μας διαδραμάτισαν οι Νέες 
Τεχνολογίες. Χάρη σε αυτές οι δραστηριότητές μας υλοποιούνταν πιο γρήγορα, πιο άμεσα 
κα κυρίως με πιο δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο.  Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε το 
twinspace, το Skype, το facebook, το email, το tagxedo και το woodle, το movie maker, το kizoa, 
το linoit, το padlet και το slideshare. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του Πανελλήνιου 
Σχολικού Δικτύου όπου διαμορφώσαμε την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού μας. 
Τέλος, αξιοποιήθηκε το youtube, το tricider και το issuu.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το έργο «Οι μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει» υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2016. Η 

ανταπόκριση των μαθητών μας, των γονέων, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας 
ήταν συγκινητική. Οι μαθητές μας έβρισκαν διαρκώς νέους λόγους για να εμπλακούν σε 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν δεν τους 
αποθάρρυναν, το αντίθετο μάλιστα. Οι γονείς έβλεπαν τα παιδιά τους να εργάζονται με 
μεράκι και να αποκτούν αυτοπεποίθηση.  Οι φίλοι και συγγενείς ανυπομονούσαν να 
διαβάσουν τις συνεντεύξεις στα νέα τεύχη. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως 
έχουμε περίπου 150 ενήλικες συνδρομητές από όλη την Ελλάδα. Η επισφράγιση ήρθε με τη 
βράβευση όλων των μελών μας με την ετικέτα ποιότητας. ΌΌλα, λοιπόν, τα παραπάνω μας 
οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.  
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Και η απόφασή μας αυτή επιβεβαιώθηκε μιας και «Οι μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει 2» 
βραβεύτηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά (σχήμα 11). 

 
Σχήμα 11: Μία από τις ετικέτες ποιότητας του έργου μας 

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς, τις εκπαιδευτικούς, να εργαζόμαστε με μαθητές 
που παρόλες τις δυσκολίες τους έχουν μάθει να προσπαθούν και να παλεύουν για ένα 
καλύτερο μέλλον. Θα θέλαμε, λοιπόν, να αφιερώσουμε  και τα 8 τεύχη του ηλεκτρονικού 
μας περιοδικού σε όλους τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε 
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ευελπιστούμε πως το έργο μας θα αποτελέσει αφορμή για  τη 
δημιουργία νέων ηλεκτρονικών περιοδικών.  
http://schoolpress.sch.gr/specialreporters/ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο έργο “Mycolorfulworld” προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό, 
πολύχρωμο κόσμο των παιδιών έτσι ώστε να τον εξωτερικεύσουν και να διαμορφώσουν τη 
σχολική τάξη τους. Μέσω του ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας έγινε προσπάθεια να 
βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αναπτυχθεί η 
δημιουργικότητά τους. Δημιούργησαν πολύχρωμες γωνιές και επικοινώνησαν με 
συμμαθητές τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να υλοποιήσουν κοινές ιδέες 
για τη διαμόρφωση της τάξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις κοινές προσπάθειες όλων των 
μελών του έργου συμμετείχαν και μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες. Το project 
υλοποιήθηκε στην Τετάρτη δημοτικού με διάχυση σε όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού 
Προγράμματος. Η διάρκεια του έργου ήταν περίπου οχτώ μήνες. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:eTwinning,δημοτικό σχολείο,σχολική τάξη, πολύχρωμος κόσμος 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το eTwinningέργο με τίτλο “Mycolorfulworld” υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2017 
μέχρι και τον Ιούνιο του 2018 στη Δ’ τάξη. Η επιλογή του συγκεκριμένου έργου έγινε με 
βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και το ενδιαφέρον των μαθητών σχετικά με τη διακόσμηση 
της τάξης τους και της δημιουργίας ενός ευχάριστου χώρου με βάση τη δική τους αισθητική. 
ΆΆλλωστε, μια καθαρή, οργανωμένη και όμορφα διακοσμημένη τάξη είναι επιθυμία πολλών 
μαθητών. Παράλληλα με το σχεδιασμό της τάξης είναι σημαντικές και οι διαδικασίες που 
ακολουθούν οι δάσκαλοι μέσα σε αυτή. Μπορούν να ενισχύσουν το αίσθημα των μαθητών 
ότι ανήκουν σε μια ομάδα δημιουργώντας ρουτίνα μέσα σε αυτή. (Bucholz&Sheffler, 2009).Η 
τάξη αποτελούνταν από 20 μαθητές, εκ των οποίων μερικοί  με μαθησιακές δυσκολίες και 
κάποιοι άλλοι μαθητές Ρομά. 

Η διακόσμηση της τάξης είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και 
δασκάλων. Μέσω της ανάρτησης των εργασιών τους οι μαθητές αποκτούν κίνητρο να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους,βελτιώνουν την αλληλεπίδρασή τους και 
επιβραβεύονται, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους στα μαθήματα. Κατά συνέπεια η 
οργάνωση της τάξης μπορεί να ενθαρρύνει τη μάθηση και μέσω της δόμησής της μπορούν 
να προαχθούν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. (Hannah, 2012).Οι αντιλήψεις των μαθητών 
για τη σχολικόπεριβάλλον παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία της υλοποίησης των 
στόχων, παρά το πώς είναι αντικειμενικά το περιβάλλον (Church, Elliot&Gable, 2001). 
Επίσης, οι Avramidisκαι Norwich (2002) επισημαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική 
στάση απέναντι στη συμπερίληψη και στην ενσωμάτωση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 
αλλά όχι πλήρη αποδοχή. Βασικές μεταβλητές προς αυτή την κατεύθυνση είναι το ίδιο το 
παιδί, ο δάσκαλος και το σχολικό περιβάλλον. Στο παρόν έργο προσπαθήσαμε να είναι όλοι 
οι μαθητές μια ομάδα με κοινό στόχο τη βελτίωση της τάξης τους. Εξάλλου, οι 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν ενθαρρυντικές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η γωνιά της σχολικής βιβλιοθήκης είναι βασικό μέρος οργάνωσης της τάξης, αφού η 
παρουσία και η χρήση της είναι σημαντική για την προώθηση του γραμματισμού των 
μαθητών (Neuman, 2006). Επιπλέον, οι Young &Moss (2007) αναφέρουν τη σημασία της 
ύπαρξης βιβλίων χωρίς επιστημονική φαντασία και τον καθοριστικό ρόλο του δασκάλου 
στην προώθηση της φιλαναγνωσίας. Mέσω του έργου προσπαθήσαμε να δομήσουμε τη 
βιβλιοθήκη των μαθητών με προσωπικά αντικείμενά τους και βιβλία κατάλληλα για την 
ηλικία τους, δίχως εμφανή στοιχεία επιστημονικής φαντασίας στο περιεχόμενό τους. 
ΆΆλλωστε, στις πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινότητες είναι εφικτή η προώθηση της 
ανάγνωσης και του γραμματισμού μέσω των σχολικών βιβλιοθηκών (Doiron&Asselin, 2010). 
Mε τη δημιουργία της βιβλιοθήκης αναδύθηκε μια κουλτούρα ανάγνωσης είτε μεγαλόφωνης 
είτε σιωπηλής και ανεξάρτητης. ΌΌλοι οι μαθητές είχαν το δικαίωμα πρόσβασης και επιλογής 
βιβλίων της αρεσκείας τους.  

Η γωνιά με το σκάκι διδάσκει δεξιότητες συγκέντρωσης και λογικομαθηματικής 
σκέψης, ενώ παράλληλα προσφέρει ψυχαγωγία και διασκέδαση. Αξιοποιήθηκε από το 
μαθητικό δυναμικό της τάξης και χρησίμευσε ως διδακτικό εργαλείο. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017-2018 στην Δ΄ τάξη. Η 

διάρκειά του ήταν 8 μήνες. Τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο ήταν από 10 χώρες: την 
Τουρκία, την Αλβανία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη 
Λιθουανία, τη Γεωργία, την Εσθονία και τη Σερβία. Υλοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα σε 
μαθητές δημοτικού σχολείου. 

Στόχοι του έργου ήταν: 
� η δημιουργία πολύχρωμων τάξεων από τους μαθητές 
� η οργάνωση διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων στην τάξη 
� η τάξη να είναι χώρος που να ελκύει τους μαθητές 
� η δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών από τους μαθητές 
� η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών 
� η γνωριμία με τις χώρες, τις πόλεις, τα σχολεία και τις τάξεις άλλων μαθητών 
� η ανάδειξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών 
� η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και η βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων τους   
�η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προωθούν την ατομική και την κοινωνική ανάπτυξη των 
μαθητών 
� η αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0 

Το projectέλαβε χώρα κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων και υπήρξε διάχυση 
στο αναλυτικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την σύνδεση με τη Γλώσσα (παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου κ.ά.), με τα Μαθηματικά (επίλυση προβλημάτων κ.ά.), με 
την Πληροφορική (παρουσίαση των δρώμενων με εργαλεία web 2.0 κ.ά.), με τη Μελέτη 
Περιβάλλοντος (φύτεμα λουλουδιών κ.ά.) και με την Αισθητική Αγωγή (δημιουργία 
πολύχρωμων γωνιών κ.ά.) 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το έργο Mycolorfulworld αναπτύχθηκε με βάση τις ιδέες και τη φαντασία των 
μαθητών. Εξέφρασαν τις επιθυμίες τους για την τάξη των ονείρων τους και σε συνεργασία 
με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και την αρωγή των εκπαιδευτικών, 
δημιούργησαν πολύχρωμες τάξεις. Δημιουργήθηκαν πολύχρωμες γνωστικές γωνιές, γωνιά 
με σκάκι, γωνιά βιβλιοθήκης, γωνιά ανακύκλωσης, γωνιά οδικής κυκλοφορίας και γωνιά 
λουλουδιών. ΌΌλες οι τάξεις που συμμετείχαν στο έργο δημιούργησαν τους αντίστοιχους 
πολύχρωμους σταθμούς εργασίας με βάση όμως τη δική τους φαντασία και τα δικά τους 
διαθέσιμα μέσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιρροή που είχε η δημιουργία των 
παραγόμενων υλικών στους υπόλοιπους μαθητές, είτε αντλώντας πηγή έμπνευσης για τα 
δικά τους παραγόμενα είτε αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη τους προβαίνοντας σε 
συγκρίσεις και παραλληλισμούς. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι 
εμφανής στην εξέλιξη των εργασιών. Στο τέλος, ένα jointbook στάλθηκε από χώρα σε χώρα 
προκειμένου όλοι να συνεισφέρουν με ενδεικτικές φωτογραφίες και κατασκευές από όλη 
την πορεία του έργου.  

Στις οργανωμένες δραστηριότητες του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες 
παιδαγωγικές μέθοδοι όπως η ομαδοσυνεργατική μάθηση με ανάθεση ρόλων κατά την 
υλοποίηση των παραγόμενων του έργου και των συλλογικών κατασκευών, ο διάλογος και η 
συζήτηση μεταξύ των μαθητών για την λήψη αποφάσεων, η ιδεοθύελλα κάθε φορά που 
ξεκινούσε ένα καινούριο ζήτημα ή υπήρχαν πολλές ιδέες για μια ένα συγκεκριμένο θέμα, η 
μίμηση ρόλων και το παιχνίδι στις πολύχρωμες γωνιές που δημιουργούσαν οι ίδιοι. 
  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τον μήνα Οκτώβριο όλα τα μέλη του έργου δημιουργήσαμε τον διαδραστικό χάρτη των 
χωρών μας με τη βοήθεια του εργαλείου zeemaps. Οι προσδοκίες του κάθε μέλους για το 
έργο “Mycolorfulworld” καταγράφηκαν σε ένα κοινό Padlet.  ΈΈπειτα, παρουσιάσαμε τη χώρα 
και το σχολείο των μαθητών που συμμετείχαν στο έργο μέσω ενός κολλάζ φωτογραφιών 
(kizoa) και της πόλης τους μέσω ενός σύντομου βίντεο (animoto).    Τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο το κάθε σχολείο δημιούργησε ένα υποψήφιο λογότυπο για 
να γίνει το λογότυπο του έργου με τη βοήθεια του δωρεάν εργαλείου δημιουργίας 
λογότυπου logomakr (εικόνα 1). Οι μαθητές κατέγραψαν σε αυτοκόλλητα χαρτάκια post-it 
τις σκέψεις τους για τα μαθησιακά περιβάλλοντα που επιθυμούν, τα οποία αναρτήσαμε στον 
πίνακα ανακοινώσεων  (εικόνα 2). Στην τάξη δημιουργήθηκε η γωνιά της βιβλιοθήκης, 
εμπλουτίστηκε με βιβλία κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών και διακοσμήθηκε με 
προσωπικά αντικείμενα που έφεραν  από το σπίτι τους. Τα βιβλία ανανεώνονταν συχνά και 
μπορούσαν να τα δανειστούν (εικόνα 3). Σειρά είχε η γωνιά με το σκάκι που δημιούργησαν 
με σκακιέρες και πιόνια που ήδη είχαν (εικόνα 4). Σε εβδομαδιαία βάση έπαιζαν αρκετές 
παρτίδες σκάκι μαθαίνοντας συνδυασμούς και κινήσεις.  
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Εικόνα 1:Το λογότυπο που φτιάξαμε  Εικόνα 2: 

Γράφοντας τις σκέψεις μας 
 
 

Εικόνα 3: Η γωνιά της βιβλιοθήκης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4: Η γωνιά με το σκάκι 
  

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ξεκίνησαν τις δραστηριότητες γράφοντας στο 
Padlet τις απόψεις και τις σκέψεις τους για το τελικό κοινό προϊόν του έργου. Η πλειοψηφία 
των μαθητών αποφάσισε ως τελικό κοινό προϊόν τη δημιουργία ενός συνεργατικού βιβλίου 
που θα ταξίδευε σε όλα τα σχολεία των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο έργο.  
Κατόπιν, κάθε τάξη έφτιαξε τη δική της γωνιά ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας 
ανακυκλώσιμα υλικά. Το έναυσμα δόθηκε με τη δημιουργία ενός πρωτότυπου κόμικ, από 
τους μαθητές της Δ’ τάξης, με τίτλο recyclingbinαξιοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο 
pixton. Οι μαθητές προκειμένου να οργανώσουν τη γωνιά της ανακύκλωσης μάζεψαν παλιά 
χαρτόκουτα τα οποία μετέτρεψαν με τη φαντασία τους και πολύχρωμα υλικά σε δύο 
κάδους ανακύκλωσης για πλαστικό και χαρτί αντίστοιχα (εικόνα 5). Δουλεύοντας σε 
ομάδες δημιούργησαν και το πόστερ της ανακύκλωσης συνδυάζοντας τη ζωγραφική με την 
προσθήκη αντικειμένων της καθημερινότητας (εικόνα 6). Το ανακυκλώσιμο ρομπότ, που 
κατασκευάστηκε μετατρέποντας άχρηστα ανακυκλώσιμα υλικά σε χρήσιμα, ολοκλήρωσε τη 
συγκεκριμένη γωνιά.   
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Εικόνα 5: Κάδοι ανακύκλωσης            Εικόνα 6: Το πόστερ για τη γωνιά της ανακύκλωσης 

 
Τον Μάρτιο οι μαθητές ανακάλυψαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας καθώς και 

τα αντίστοιχα σύμβολα. Κατασκεύασαν τη γωνιά των σημάτων οδικής κυκλοφορίας στην 
οποία πρόσθεσαν μια χειροποίητη αφίσα ζωγραφίζοντας τα δικά τους ποδήλατα. 
Φωτογραφίσαμε τα αληθινά ποδήλατά τους, τα αναρτήσαμε στο twinspace αναδεικνύοντας 
βιωματικά την ποικιλία των χρωμάτων και το αγαπημένο μεταφορικό μέσο των παιδιών. 
Παράλληλα, το συνεργατικό βιβλίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Τουρκία προς τις 
υπόλοιπες 9 χώρες. Τον Απρίλιο παρακολούθησαν κοινά βίντεο με τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους που συμμετείχαν στο έργο σχετικά με το φύτεμα των λουλουδιών. Στη 
συνέχεια κάθε τάξη έφτιαξε μια γωνιά για να φυτέψει και να μεγαλώσει τα δικά της 
λουλούδια (εικόνα 7). Αρχικά εφοδιαστήκαμε με γλάστρες, σπόρους και νερό ώστε να 
ξεκινήσουμε το φύτεμα. Καθημερινά παρατηρούσαμε τις μεταβολές στα φυτά, 
συζητούσαμε και προβληματιζόμασταν (εικόνα 8). Με αφορμή τον εορτασμό της 
Πρωτομαγιάς, οι μαθητές μάζεψαν λουλούδια και έφτιαξαν ένα στεφάνι λουλουδιών για να 
διακοσμήσουν την τάξη τους.  
 
 

 
Εικόνα 7: Φυτεύουμε σπόρους   Εικόνα 8: Παρατηρώντας τα φυτά 

 
Τον Μάιο έγινε παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στο twinspace με τη βοήθεια 

των εργαλείων powtoon, moovly και kizoa. Συγκεκριμένα οι μαθητές παρουσίασαν τις γωνιές 
της βιβλιοθήκης, της ανακύκλωσης, της οδικής κυκλοφορίας, των λουλουδιών και τη γωνιά 
με το σκάκι. Επιπρόσθετα σε αυτές τις γωνιές οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος “Mycolorfulworld” έφτιαξαν κι άλλες πολύχρωμες γωνιές ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους και την επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, η τάξη είχε τη γωνιά των 
Χριστουγέννων, των πολύχρωμων σημαιών, των πλανητών, των καραβιών, των αρχαίων και 
σύγχρονων μασκών, της Αποκριάς (εικόνα 9), του Πάσχα, του περιβάλλοντος, των 
ποιημάτων, των χάρτινων λουλουδιών, των συναισθημάτων (εικόνα 10) και του 
καλοκαιριού (εικόνα 11).  
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Εικόνα 9: Η γωνιά της 

Αποκριάς            Εικόνα 10: Η γωνιά των συναισθημάτων 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 11: Χειροποίητα ενυδρεία από τη 
γωνιά του καλοκαιριού 

Τον Ιούνιο έγινε ψηφιακή έκθεση των εργασιών των μαθητών (η οποία 
ενσωματώθηκε στο twinspace) με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου σχεδίασης 
παρουσιάσεων, το emaze. Τελικά, λάβαμε το συνεργατικό βιβλίο (εικόνα 12) στο οποίο οι 
μαθητές επισύναψαν φωτογραφίες με τις εργασίες τους, χειροτεχνίες και μηνύματα 
γραμμένα στα αγγλικά και στα ελληνικά (εικόνα 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 12: 

Το συνεργατικό βιβλίο Εικόνα 13: Η 
συνεισφορά των μαθητών στο συνεργατικό 
βιβλίο 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   
Στο έργο αξιοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες κι εργαλεία web 2.0.Συγκεκριμένα:  

�δημιουργία χάρτη συμμετοχής των μελών του έργου (Zeemaps) 
�παρουσίαση της χώρας, της πόλης και του σχολείου τους (Kizoa, Animoto) 
�Online συνάντηση και συζήτηση για τις προσδοκίες του προγράμματος  (Padlet, Chat,) 
�δημιουργία του logo του προγράμματος (logomakr) 
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�δημιουργία του poster του έργου (canva, postermywall) 
�σχεδιασμός του jointevent των μαθητών  και έκφραση των απόψεών τους για το κοινό     
τελικό παραγόμενο προϊόν (padlet) 
�δημιουργία ψηφιακού κόμικ(pixton) (εικόνα 14) 
�παρουσίαση των δρώμενων με εργαλεία web 2.0 (PowToon, moovly ) 
�δημιουργία ψηφιακής έκθεσης (Emaze) 
�επικοινωνία μέσω email, Twinspace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 14: Το 
ψηφιακό κόμικ για την ανακύκλωση 

  
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

Η επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου γινόταν μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων και της πλατφόρμας του eTwinning (livechat και Τwinspace).Οι δραστηριότητες 
υλοποιούνταν κάθε μήνα ή κάθε δίμηνο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των μελών του έργου. 
Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών γινόταν,επίσης, μέσω της πλατφόρμας του eTwinning 
και στο τέλος με την αποστολή, παραλαβή και συνεισφορά του jointbook, όπου οι μαθητές 
αντάλλαξαν εικόνες και κατασκευές από την πορεία του κοινού έργου τους. Ανταλλάσσαμε 
φωτογραφίες και βίντεο στο Τwinspace με τα παραγόμενα υλικά και σχολιάζαμε 
ενθαρρύνοντας τις εργασίες του κάθε σχολείου.   

Ωστόσο, οι κοινές δραστηριότητες εκτείνονται πέρα από την επικοινωνία. 
Συγκεκριμένα, μέσω των νέων τεχνολογιών οι μαθητές γνώρισαν τις χώρες, τις πόλεις, τα 
σχολεία και τις τάξεις των μελών του έργου. Οι μαθητές αποφάσισαν για τις αλλαγές που θα 
έκαναν στις τάξεις τους εκφράζοντας προφορικά και γραπτά τις σκέψεις τους και τις 
επιθυμίες τους. Ο στόχος και το σχέδιο υλοποίησης μεταξύ των σχολείων που συμμετείχαν 
στο έργο ήταν κοινά. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία πολύχρωμων τάξεων σύμφωνα 
με τη φαντασία των μαθητών της κάθε τάξης-πόλης- χώρας ακολουθώντας όμως μια κοινή, 
συνεργατική, ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Για παράδειγμα η κοινή απόφαση ήταν η δημιουργία 
σχολικής βιβλιοθήκης μέσα στην τάξη, αλλά οι μαθητές της κάθε χώρας αποφάσιζαν πως θα 
τη διαμορφώσουν  με γνώμονα τη δική τους φαντασία. Με τη συνεργασία μεταξύ των 
σχολείων που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα δημιουργήθηκαν πολύχρωμες γνωστικές 
γωνιές, γωνιά ανάγνωσης, γωνιά με σκάκι, γωνιά κυκλοφοριακής αγωγής, γωνιά 
ανακύκλωσης και γωνιά λουλουδιών.  Προκειμένου να υλοποιηθεί η ονειρική (για τους 
μαθητές) τάξη, εκπαιδευτικοί και μαθητές δουλεύαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. Ο ρόλος των δασκάλων ήταν ενθαρρυντικός σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οι 
δραστηριότητες της κάθε τάξης αναρτήθηκαν στο Τwinspace και έτσι οι καλές πρακτικές 
διαδίδονταν παίρνοντας έμπνευση ο ένας από τον άλλο. Ανταλλάσσαμε ιδέες για τα 
παραγόμενα υλικά και ενθαρρύναμε ο ένας τη δουλειά του άλλου. Σε όλη τη διάρκεια του 
έργου υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και χρήση της αγγλικής γλώσσας, με 
αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι γλωσσικές δεξιότητές τους. Σημαντική ήταν και η βοήθεια 
των γονιών των μαθητών που παρείχαν υποστήριξη και πολλά από τα απαραίτητα υλικά 
καθώς και του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναμικού (διευθύντριας, δασκάλων και μαθητών) 
του σχολείου που εμπνεύστηκε από τις εργασίες μας και τις προέκτεινε σε αρκετές 
περιπτώσεις.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Στα αποτελέσματα του έργου συμπεριλαμβάνονται: η ανάπτυξη της φαντασίας των 
μαθητών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση διαφορετικών μαθησιακών περιβαλλόντων, η 
ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις ομαδικές δραστηριότητες, η διάχυση των καλών 
πρακτικών, η αξιολόγηση και η έμπνευση από άλλες οργανωμένες δραστηριότητες, η 
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ανάπτυξη της υπευθυνότητας των μαθητών, η κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη 
συλλογικών προϊόντων, η ουσιαστική επικοινωνία και η πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητών, το ενδιαφέρον για την αισθητική έκφραση, η ανάπτυξη της 
καινοτομίας, η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών και η συνεργασία με άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες.   
Το σχολείο ωφελήθηκε μέσω του έργου αφού οι μαθητές που συμμετείχαν, ενημέρωναν και 
τους υπόλοιπους συμμαθητές τους για την πορεία των εργασιών που ακολουθούσαν. Το 
ενθαρρυντικό είναι ότι η γωνιά με το σκάκι άρεσε και στους μαθητές άλλων τμημάτων, οι 
οποίοι με τη σειρά τους αποφάσισαν να την υλοποιήσουν στην τάξη τους , αν και δεν 
συμμετείχαν στο παρόν έργο eTwinning. Το ίδιο συνέβη και με άλλους μαθητές μικρότερων 
τάξεων οι οποίοι με αφορμή τη γωνιά των λουλουδιών αποφάσισαν κι αυτοί να φυτέψουν 
σπόρους φυτών και να παρακολουθούν την εξέλιξη τους.  

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Avramidis, E. & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: A 

review of literarure. European Journal of Special Needs education.17 (2),129-147 
DOI: 10.1080/08856250210129056 

Bucholz, J. L. &Sheffler, J. L. (2009). Creating a Warm and Inclusive Classroom Environment: 
Planning for All Children to Feel Welcome.Electronic Journal for Inclusive Education, 2 (4). 
Retrieved from  

http://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1102&context=ejie 
Church, M.A., Elliot, A.J. and Gable, S.L. (2001) Perception of Classroom Environment, 

Achievement Goals Achievement Outcomes. Journal of Educational Psychology, 93,43-
54. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.93.1.43 

Doiron, R. & Asselin, M. (2010). Building a Culture for Reading in a Multicultural, 
Multilingual World. Paper presented at the Annual Conference of the International Federation for 
Library Associations, Gotenburg, Sweden, August 7 – 11. Retrieved from 
http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/133-dioron-en.pdf 

Hannah, Ryan.(2013). The Effect of Classroom Environment on Student Learning. Honors 
Theses. Paper 2375.Retrieved from 
https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3380&context=honors_theses 

Neuman, S.B. (2006). The importance of the classroom library. In Scholastic Classroom Books 
Compendium of Research, 11-16, New York: Scholastic. Retrieved from 
http://teacher.scholastic.com/products/paperbacks/downloads/library.pdf 

Young, T. A., Moss, B., & Cornwell, L. (2007). The Classroom Library: A Place for Nonfiction, 
Nonfiction in its Place. ReadingHorizons, 48 (1). Retrieved from 
https://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol48/iss1/3 

 
 
  



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 560 

Edmodo: ΈΈνα κοινωνικό μέσο δικτύωσης και η αξιοποίηση 
του στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 
Ελένη Τυχόλα 

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Δ/νση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δράμας 
papadopel44@gmail.com 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Εdmodo είναι ένα παγκόσμιο, Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και 
Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και επιτρέπει τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών/τριών, τη διασύνδεση 
μεταξύ εκπαιδευτικών καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες 
διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μέσω του  Εdmodo μαθητές και εκπαιδευτικοί 
διαμοιράζονται ψηφιακό υλικό – βίντεο, παρουσιάσεις - και επικοινωνούν μεταξύ τους με 
ασφάλεια με κύριο στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων σε όλα τα 
διδασκόμενα αντικείμενα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Δεδομένης της 
εξοικείωσης των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 
διαδίκτυο, θεωρείται ότι η χρήση ασφαλών κοινωνικών μέσων δικτύωσης και η αξιοποίηση 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον των μαθητών για το 
μάθημα και, ειδικότερα,  ικανοποιεί τις ανάγκες  μαθητών με διαφορετικά μαθησιακά στυλ 
που διατηρούν συχνά μια μη θετική στάση απέναντι στο συμβατικό- κατά πρόσωπο-
μάθημα. Τέλος, η δυνατότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας συντελεί στην 
λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Edmodo, ως εργαλείου Web 2.0, 
τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού όσο και από την πλευρά του μαθητή. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονική Μάθηση, Κοινωνική Δικτύωση, ηλεκτρονική τάξη. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έμφυτη ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και σε συνδυασμό με τη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, οδήγησαν στην αύξηση της χρήσης του υπολογιστή, του 
διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. Με την εφεύρεση των εργαλείων διδασκαλίας που 
βασίζονται στο διαδίκτυο, παρουσιάστηκε ένα πλήθος νέων δυνατοτήτων για τον τρόπο 
χρήσης των διαδικτυακών τεχνολογιών, όπως των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης στη 
διαδικασία της «μεικτής μάθησης» (blended learning) και την αξιοποίηση αυτών των 
εργαλείων. Τα τελευταία χρόνια, διεξάγονται πολλές μελέτες στους τομείς της χρήσης 
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter ως εργαλεία διδασκαλίας 
και εκμάθησης καθώς και της ασφάλειας και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων 
μέσα από αυτά τα εργαλεία. Μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης η οποία τροφοδοτείται 
ειδικά για τη διδασκαλία και την εκμάθηση πολλών μαθησιακών αντικειμένων είναι το 
Edmodo. Η εφαρμογή του Εdmodo και γενικά των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση, 
αφορά στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και της αυτονομίας του μαθητή καθώς και 
στις γενικές μαθησιακές επιδόσεις. ΆΆλλωστε, το κύριο χαρακτηριστικό των εργαλείων του 
Web.2.0, στα οποία ανήκει και η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα, είναι η ενεργή 
συμμετοχή των χρηστών στο περιεχόμενο της δημιουργικής παραγωγικής διαδικασίας. 

Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση 
Σύμφωνα με ακαδημαϊκές έρευνες  η χρήση των εργαλείων  Web.2.0  στην 

εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών 
του εικοστού πρώτου αιώνα. (Kongcham, 2013). Η χρήση του Web 2.0 στην εκπαίδευση 
δημιουργεί νέες αλληλεπιδραστικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευομένων και παράλληλα προωθεί την αλληλεπίδραση των μαθητών και εκτός τάξης. 
Αυτό το στοιχείο της αλληλεπίδρασης είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και παραδοσιακών μέσων. 

Επιπλέον στο Web 2.0 περιβάλλον, μάθηση δεν είναι μόνο η απόκτηση, αλλά και η 
δημιουργία γνώσης καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν να 
δημιουργούν δικό τους εκπαιδευτικό υλικό, να το ανεβάζουν και να το διαμοιράζονται με 
άλλες τάξεις, ομάδες ή κοινότητες.  

ΈΈνα μέσο κοινωνικής δικτύωσης  είναι μια πλατφόρμα που παρέχει έναν εύκολο, 
προσιτό τρόπο σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με άλλους, ανταλλαγής ιδεών, 
γνωμοδοτήσεων,  ενίσχυσης της συνεργασίας για την παραγωγή κοινού έργου. Γίνεται 
δυνατή η διερεύνηση της εμπειρίας των μαθητών σε διαδραστικά περιβάλλοντα και 
η  έκφραση τους μέσω πολυτροπικών κειμένων. Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα 
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επέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα 
διαφορετικό – συμπληρωματικό μαθησιακό πλαίσιο. 

Η αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων  Web 2.0 στην Εκπαίδευση 
συμβαδίζει με τις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης: 

§ Βάση της αποτελεί η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού όπως αναπτύχθηκε 
από τον Piaget (1965). 

§ Σύμφωνα με τον εποικοδομητισμό του J. Piaget, ο μαθητής μαθαίνει σε ένα 
περιβάλλον πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να 
αλληλοεπιδρά μαζί του, καθώς ο ίδιος κατασκευάζει με ενεργητικό τρόπο τη γνώση στις 
διάφορες φάσεις εξέλιξής του (Παρούτσας, 2013). 

§ Επιπλέον σύμφωνα με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρήσεις, η μάθηση 
συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, 
αντιλήψεις) και ουσιαστικά επιτελείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα 
άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης 
συνεργατικών δραστηριοτήτων (Μπαλκίζας, 2008). 
Τι είναι το Edmodo 
Το Edmodo είναι μια δωρεάν πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει σχεδιαστεί 

από τους Jeff O’ Hara και  Nick Borg το 2008 ειδικά για εκπαιδευτικούς και μαθητές φοιτητές 
γονείς, σχολεία και περιφέρειες και διατίθεται στο www.edmodo.com (Kongcham, 2013). 
Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να διαχειρίζονται λογαριασμούς μόνο 
για τους μαθητές τους, οι οποίοι λαμβάνουν έναν κωδικό κατά την εγγραφή τους στην 
ομάδα και μπορούν να έχουν πρόσβαση και να συμμετέχουν σε αυτή. 
Πρόκειται στην ουσία για μια εικονική τάξη για εκπαιδευτικούς και μαθητές, οι οποίοι 
μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. To Edmodo αναγνωρίστηκε από την Αμερικανική 
ΈΈνωση Σχολικών Βιβλιοθηκονόμων το 2011, ως μία από τις κορυφαίες 25 ιστοσελίδες που 
ενθαρρύνει την καινοτομία, την ενεργή συμμετοχή και την συνεργασία (Habley, 2011), στην 
κατηγορία «κοινωνική δικτύωση και επικοινωνία». ΈΈχει πάνω από 6,5 εκατομμύρια χρήστες 
και φιλοξενεί διαδικτυακές συνεδριάσεις με την ονομασία Edmodocon, με χιλιάδες 
συμμετέχοντες (Flanigan, 2011). Από το 2011 διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα. 

Χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Edmodo 
Το Edmodo έχει κοινά χαρακτηριστικά με άλλα δημοφιλή μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης αλλά ως εκπαιδευτική πλατφόρμα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά 
στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και του σχολείου, γενικότερα. Συγκεκριμένα:  

• Μοιάζει με το facebook. H εμφάνιση της και η λειτουργικότητα και το 
σύστημα πλοήγησης μοιάζει πολύ με αυτή του Facebook μιας κοινωνικής διαδικτυακής 
κοινότητας με την οποία οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι. Η λειτουργία του σε 
αντίθεση με το facebook προωθεί μια εκπαιδευτική δικτύωση παρά έναν κοινωνικό ή 
ψυχαγωγικό στόχο. 

• Παρέχει ασφάλεια : Ο ιστότοπος μοιάζει με το Facebook, αλλά υπερτερεί 
στην ιδιωτική ασφάλεια. Το Edmodo παρέχει ένα εκπαιδευτικό έδαφος για μια ασφαλή 
συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Η ασφάλεια που προσφέρει το Edmodo σχετίζεται με την 
δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να αποβάλλει άμεσα οποιοδήποτε άτομο έχει 
παρεισφρήσει χωρίς συναίνεση στην ομάδα ή να διαγράψει οποιαδήποτε ανάρτηση ή 
καταχώρηση που αντιβαίνει στη δεοντολογία και τους κανόνες της 
ομάδας/τάξης  (Καπανιάρης κ.α., 2012). ΈΈτσι κανείς άλλος δεν μπορεί να συμμετάσχει ή 
να κατασκοπεύσει την ομάδα (Jarc, 2010). 
Το Edmodo σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς. 
Το Edmodo μπορεί να θεωρηθεί ένα σύστημα διαχείρησης της μάθησης - Learning 

Management System (LMS) – που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να 
διαχειριστούν εύκολα τις διαδικτυακές τους τάξεις (Witherspoon, 2011).  
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Σχήμα 1: Αρχική είσοδος των χρηστών 

 
Αρχικά, δημιουργείται ένας λογαριασμός για τον εκπαιδευτικό ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα να δημιουργήσει ομάδες μαθητών, ανά τμήμα, ανά τάξη ή ανά μάθημα. Για 
κάθε τάξη δίνεται ένας μοναδικός κωδικός  τον οποίο ο εκπαιδευτικός μοιράζεται με τους 
μαθητές ώστε να μπαίνουν στην ηλεκτρονική αυτή τάξη και να ενημερώνονται για τις 
εργασίες τους ή τις ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα. Η εγγραφή των μαθητών σε μία 
τάξη ή ομάδα γίνεται μία φορά στην αρχή, αφού κάνουν είσοδο ως μαθητές (βλέπε σχήμα 1) 
χωρίς να έχουν απαραίτητα δικό τους e-mail. Τις επόμενες φορές η είσοδός τους γίνεται με 
τον κωδικό της τάξης τους και η οποία κλειδώνει όταν όλοι οι μαθητές έχουν κάνει την 
αρχική τους εγγραφή. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν, ως αποκλειστικοί διαχειριστές, να παρακολουθούν και 
να αποδέχονται ή να απορρίπτουν τα είδη πληροφοριών που δημοσιεύουν οι μαθητές , να 
δίνουν χρήσιμα σχόλια ανατροφοδότησης. Με το Edmodo, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο να δημοσιεύουν 
ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα, να αναθέτουν εργασίες στους μαθητές ή να αναρτούν 
βαθμούς. 
 

 
Σχήμα 2: Το περιβάλλον της κύριας οθόνης του Edmodo 

 
Μέσω του Edmodo δημιουργείται ένα δίκτυο επικοινωνίας  και εκπαίδευσης μεταξύ 

του εκπαιδευτικού και των μαθητών, καθώς και  των μαθητών μεταξύ τους. Υπάρχει επίσης 
η δυνατότητα να δημιουργήσουν λογαριασμό και οι γονείς των μαθητών, έτσι ώστε να 
ενημερώνονται για δραστηριότητες του σχολείου και να παρακολουθούν τις εργασίες και 
την μαθησιακή πρόοδο των παιδιών τους. 

Δημιουργία 
τάξεων 
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Σχήμα 3: Το βαθμολόγιο του Εdmodo 

 
Τέλος, υπάρχει η ευκαιρία διασύνδεσης του εκπαιδευτικού με εκπαιδευτικούς άλλων 
σχολείων ή και άλλων χωρών όπως επίσης και η συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές 
κοινότητες. 

 

 
Σχήμα 4: Εκπαιδευτικές κοινότητες στο Edmodo 

 
Οι εκπαιδευτικοί μέσω του Edmodο έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθήκης  στην 
οποία μπορεί να προστεθεί οποιοσδήποτε τύπος αρχείου (φωτογραφία, βίντεο, έγγραφα) σε 
οποιαδήποτε μορφή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Edmodo σε σύγκριση με άλλες 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης  είναι ότι έχει ενσωματωμένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις 
για αξιολόγηση όπως Quiz, Assignment, Poll. Οι εκπαιδευτικοί επομένως έχουν το 
πλεονέκτημα να λαμβάνουν άμεσα στατιστικά στοιχεία της αξιολόγησης τους συγκριτικά με 
τη σπατάλη χρόνου μιας χειρόγραφης συλλογής στοιχείων. 

Το Εdmodo σε σχέση με τους μαθητές. 
Οι Borg και O’ Hara  προσανατολίστηκαν προς την δημιουργία μιας κοινωνικής 

δικτύωσης που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών. Οι μαθητές συνεργάζονται και 
μαθαίνουν στο δικό τους κόσμο, αντί για το σχολείο στο οποίο μεγάλωσαν οι καθηγητές 
τους ( Gushiken, 2013). 
Μέσα από το Edmodo οι μαθητές μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο των 
δημοσιεύσεών τους, να υποβάλλουν ασκήσεις, εργασίες και κουίζ, να λαμβάνουν σχόλια 
από τους δασκάλους τους, ανατροφοδότηση και ειδοποιήσεις σε σχέση με το μάθημα, 
καθώς και να ψηφίζουν σε δημοσκοπήσεις (Jarc, 2010). 
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Σχήμα 5: Μορφές ασκήσεων ηλεκτρονικού διαγωνίσματος στο Εdmodo 
 

 
 Σχήμα 6: Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγωνίσματος στο Εdmodo 
 
ΈΈχει παρατηρηθεί επίσης, ότι η χρήση του Edmodo ενισχύει περισσότερο τις σχέσεις 

μεταξύ μαθητών και οδηγεί στη δημιουργία  μια ισχυρής μαθητικής κοινότητας (Mills and 
Chandra 2011). Ζωντανεύει το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, ιδιαίτερα των πιο αδύνατων 
μαθητών και επίσης δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα και σε ντροπαλούς μαθητές που δε 
συμμετέχουν στην τάξη, να επικοινωνούν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους 
(Miller, 2011) καθώς αισθάνονται άνετα και αναπτύσσεται μεταξύ τους μια οικειότητα 
καθώς συμμετέχουν σε ένα περιβάλλον λιγότερο επίσημο και περισσότερο φιλικό προς τους 
ίδιους. Κατά συνέπεια, η γνώση γίνεται αυθεντική και ουσιαστική. ΆΆλλωστε, η πρακτική 
εφαρμογή της πλατφόρμας σε διαφορετικές τάξεις του δημοτικού για το μάθημα των 
αγγλικών απέδειξε ότι το Edmodo αποτελεί ισχυρό κίνητρο μάθησης, συνεργασίας και 
δημιουργικότητας από την πλευρά των μαθητών.   

Επίλογος 
Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε ένα δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον. Παράλληλα  έχει μεταβληθεί ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι. Με 
βάση τις έρευνες καθώς  νέες θεωρίες όπως οι πολλαπλές ευφυίες, η μαθητοκεντρική 
μάθηση, η μάθηση μέσω project, η αλλαγή της παραδοσιακής τάξης και η εφαρμογή νέων 
μοντέλων διδασκαλίας αποτελεί ανάγκη και ενδιαφέρουσα πρόκληση για τους 
εκπαιδευτικούς ώστε να διαμορφωθεί ένα υπεύθυνο μαθησιακό περιβάλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Δημιουργείστε ένα λογαριασμό με τα στοιχεία σας 
2. Δημιουργείστε μια τάξη, δώστε όνομα και επιλέξτε το χρώμα της. 
3. Μοιραστείτε τον κωδικό με κάποια μέλη της ομάδας σας ώστε εκείνοι να είναι οι 

«μαθητές» οι οποίοι θα κάνουν την εγγραφή και την είσοδο στην τάξη με τον κωδικό. 
4. Γράψτε μια ανακοίνωση για την τάξη σας. ( Καλωσορίσετε τους μαθητές) 
5. Γράψτε μια ερώτηση ως θέμα ψηφοφορίας από τους «μαθητές» 
6. Αναθέσετε μια εργασία και ορίστε ημερομηνία παράδοσης. Ενσωματώστε ένα 

βίντεο και /ή μια ιστοσελίδα ή ένα προϋπάρχον αρχείο 
7. Αξιολογείστε την πρόοδο των μαθητών σας δημιουργώντας ένα κουίζ με 

διαφορετικού τύπου ασκήσεις. 
8. Οι «μαθητές» να παραδώσουν την εργασία τους. 
9. Βαθμολογείστε τους «μαθητές». Αναζητείστε το βαθμολόγιο και ελέγξτε την πρόοδο 

των μαθητών σας. 
10. Αποθηκεύσετε τα αρχεία σας δημιουργώντας φακέλους στη βιβλιοθήκη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών καθορίζουν τις διδακτικές 
πρακτικές που εφαρμόζουν. Πολλά προγράμματα επιμόρφωσης στοχεύουν στην παροχή 
παιδαγωγικών γνώσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. Στην 
εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που υλοποιήθηκε στον Νομό 
Κορινθίας  και είχε ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των δασκάλων για την ένταξη 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης Β΄ 
επιπέδου. 
Στο πρώτο μέρος αναλύονται η πορεία και ο τρόπος ένταξής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση, αναλύεται η έννοια της 
επιμόρφωσης και η επίδρασή της στην τροποποίηση των παιδαγωγικών αντιλήψεων και 
στάσεων των εκπαιδευτικών και τέλος παρουσιάζονται το πρόγραμμα της επιμόρφωσης Β΄ 
επιπέδου και οι έρευνες σε αυτό το πεδίο. 
Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η εμπειρική έρευνα που διενεργήθηκε και τα ευρήματα 
της, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώνεται η θετική επίδραση, της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 
στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αλλαγή των στάσεων των 
επιμορφωμένων δασκάλων για τη διδασκαλία με την υιοθέτηση εποικοδομιστικών 
παιδαγωγικών αντιλήψεων και πρακτικών. Τέλος, ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της 
έρευνας και κατατίθενται προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος της επιμόρφωσης 
Β΄ επιπέδου και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η πολιτεία για τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παιδαγωγικές αντιλήψεις και στάσεις,  επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις 
ΤΠΕ. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΉΉδη από τη δεκαετία του 80 τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη άρχισαν να ενδιαφέρονται 
για τον ανασχηματισμό των εκπαιδευτικών τους συστημάτων μέσω της εισαγωγής και 
ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε αυτά 
(EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης, n.d.), καθιστώντας την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωταρχικής σημασίας για όλα τα κράτη μέλη. Στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιδιώχθηκε αρχικά η 
εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α’ 
Επιπέδου) και η πιστοποίησή τους σε αυτές. Από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα 
υλοποιούνται τα έργα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» και «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και 
Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη» (Επιμόρφωση Β’ 
Επιπέδου) με σκοπό την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία αλλά και την αλλαγή του 
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας με νέες διδακτικές πρακτικές. ΆΆμεσα συνδεδεμένη με 
τέτοιες ανανεωμένες μαθησιακές δραστηριότητες είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την 
προώθηση της σχολικής συνεργασίας στην Ευρώπη μέσω των προγραμμάτων eTwinning που 
έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης την ευκαιρία να βελτιώσουν την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη σε 
συνεργασία με αντίστοιχα ιδρύματα άλλων χωρών. Η δυνατότητα, όμως, που τα 
προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης δίνουν για μετάβαση σε μια ομαδοσυνεργατική, 
εμπειρική και ανακαλυπτική μαθησιακή πορεία από το παλιό δασκαλοκεντρικό μοντέλο και 
τη μηχανική αναπαραγωγή γνώσεων, απαιτούν την αναδιοργάνωση σκέψης και δράσης στη 
μέθοδο μαθητών και εκπαιδευτικών (Κομνηνού & Φρέντζου, 2007). Ειδικά για τους 
εκπαιδευτικούς, η σχέση ανάμεσα στις παιδαγωγικές γνώσεις και αντιλήψεις τους με τις 
διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν, απασχολεί τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές για 
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα στο πως αυτές διαφοροποιούνται μέσα 
από προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης (Ertmer, 2005, Lim & Chan, 2007, Fessakis & 
Karakiza, 2011).  
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Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής 
έρευνας που διεξήχθη στο Νομό Κορινθίας το 2015 (Σοφός, 2015) σχετικά με τη διερεύνηση 
της αλλαγής των στάσεων των επιμορφωμένων δασκάλων στο Β΄ επίπεδο ΤΠΕ για την 
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Η εισήγηση δομείται σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο της 
έρευνας και συνιστά τη θεωρητική πλαισίωση όλων εκείνων των παραμέτρων, η κατανόηση 
των οποίων κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη διερεύνηση του θέματος. Το δεύτερο μέρος 
της εργασίας παρουσιάζει την εμπειρική έρευνα που υλοποιήθηκε, τα συμπεράσματα και τις 
προτάσεις. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εξελίσσονται ραγδαία, 
κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και έχουν διεισδύσει σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (πχ. οικονομία, διοίκηση, εκπαίδευση, 
πολιτισμό, ψυχαγωγία, επικοινωνία κλπ.), αποτελώντας δομική συνιστώσα της σύγχρονης 
κοινωνίας και ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Συνέπεια αυτής της διείσδυσης είναι η εκμηδένιση των αποστάσεων, οι νέες δυνατότητες 
επικοινωνίας και η ανταλλαγή υλικών και πολιτιστικών αγαθών (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 
Αναδύεται παράλληλα πληθώρα ερωτημάτων, όπως η διαχείριση της πληροφορίας, η 
υπερφόρτωση - «πληροφορύπανση» (από το αγγλικό «infollution» = information + pollution) 
(Dong-Joon & Jaywon, 2011), η ηθική του διαδικτύου, ο εθισμός σ’ αυτό καθώς και το 
κοινωνικό χάσμα που δημιουργείται από την δυνατότητα πρόσβασης (Βλαχάβας, et al., 
2004; Σοφός, 2009). Είναι απαραίτητο λοιπόν ο μελλοντικός άνθρωπος ως εργαζόμενος, ως 
πολίτης, αλλά και ως μέλος της κοινωνίας να αναπτύξει κριτική σκέψη, δημιουργική 
ικανότητα, δυνατότητα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία (Ράπτης & Ράπτη, 
2007), καθώς είναι πιθανόν να παρουσιάζεται η ανάγκη να διαλέξει μεταξύ ποικίλων 
λύσεων σε συγκεκριμένο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει (Καλαβάσης, 1997). Η εκπαίδευση 
καλείται, επομένως, να εκσυγχρονισθεί, εντάσσοντας τις ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές δομές και 
στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές, από την άλλη μεριά θα πρέπει επιπλέον να 
διαμορφώσει ένα σύγχρονο και ποιοτικό πλαίσιο εργασίας και μάθησης, προκειμένου οι 
μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες του 21ου αιώνα (The Partnership for 21st 
Century Skills, 2009). 
 Παράλληλα με τα στάδια της εξέλιξης των Νέων Τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που 
παρέχουν, έγινε προσπάθεια ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με, διαδοχικά, τρία 
διαφορετικά μοντέλα: το τεχνοκεντρικό μοντέλο, το ολοκληρωμένο ή ολιστικό μοντέλο και 
το πραγματολογικό μοντέλο (Κόμης, 2004· Μικρόπουλος, 2006· Σοφός & Kron, 2010. Η 
εφαρμογή των δυο τελευταίων μοντέλων (ολιστικού και πραγματολογικού) στην 
εκπαιδευτική πράξη προκαλεί και τις μεγαλύτερες ανατροπές στο τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Οι αλλαγές στη δομή και στους προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
δεν θέτουν μόνο το ερώτημα των διδακτικών πρακτικών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά επεκτείνονται στο περιεχόμενο 
της διδασκαλίας, στις μαθησιακές συνήθειες, στα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά μέσα και 
στην οργάνωση των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Τζιμογιάννης, 2007). Η απάντηση σε 
αυτά τα ερωτήματα μπορεί να δοθεί από τους τρόπους με τους οποίους οι θεωρίες μάθησης 
υποστηρίζουν την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.  
Τα πλέον διαδεδομένα και σημαντικά μαθησιακά μοντέλα είναι το συμπεριφοριστικό και το 
εποικοδομιστικό. Το παιδαγωγικό ρεύμα του συμπεριφορισμού θεωρεί τον ανθρώπινο 
οργανισμό ως «άγραφο χάρτη» με πηγές γνώσης τις αισθήσεις και την εμπειρία του (Ράπτης 
& Ράπτη, 2007). ΈΈτσι δέχεται τη μάθηση ως μια διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης και 
στηρίζεται στο επικοινωνιακό μοντέλο, δίνοντας έμφαση στην αναμετάδοση της 
πληροφορίας και την τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου (Κόμης, 2004; Kron & 
Σοφός, 2007). Η συμπεριφοριστική θεωρία δεν λαμβάνει υπόψη της τις εσωτερικές 
διεργασίες του υποκειμένου, καθώς ο εγκέφαλος θεωρείται μη προσπελάσιμος «μαύρο 
κουτί», αλλά μόνο τις εξωτερικές αντιδράσεις και τις μετατροπές της εξωτερικά 
παρατηρούμενης συμπεριφοράς (Σολομωνίδου, 2006). Αυτό που ενδιαφέρει είναι το 
εξωτερικό ερέθισμα από το περιβάλλον και η ανταπόκριση του ατόμου σ’ αυτό (stimuli-
responses) (Πόρποδας, 1990). Η μάθηση, δηλαδή η τροποποίηση της συμπεριφοράς, 
πραγματοποιείται από τον συνειρμικό δεσμό μεταξύ του περιβαλλοντικού ερεθίσματος και 
της αντίδρασης του οργανισμού στο ερέθισμα αυτό. Σημαντικός παράγοντας είναι η 
ανατροφοδότηση (feed back), θετική για την ενίσχυση μιας επιθυμητής συμπεριφοράς ή 
αρνητική για την απόσβεση μιας ανεπιθύμητης αντίδρασης, καθώς και η επανάληψη που 
ενισχύει τις συνδέσεις και άρα τη μάθηση (Skinner, 1954). Η διδασκαλία, σύμφωνα με τον 
συμπεριφορισμό, ορίζεται ως μια διαδικασία μετάδοσης γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων. 
Ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του «μεταλαμπαδευτή» γνώσεων και δεξιοτήτων στους 
μαθητές του καθώς και του παρόχου θετικών ή αρνητικών ενισχύσεων (Woollard, 2010). 



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 568 

Εκκίνηση της διδασκαλίας αποτελεί το διδακτικό υλικό και η αυθεντία του εκπαιδευτικού, 
ο οποίος θεωρείται παντοδύναμος φορέας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σολομωνίδου, 
2006), και όχι οι ανάγκες των μαθητών. Η διδασκαλία είναι δασκαλοκεντρική – μετωπική με 
κύριο στοιχείο την εισήγηση- παρουσίαση της νέας γνώσης, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα για το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο, από τον εκπαιδευτικό (Σοφός & 
Kron, 2010). Η συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία είναι παθητική και η σχέση δασκάλου 
μαθητή είναι ιεραρχική και τυπική. 
Οι εποικοδομιστές πιστεύουν ότι η πραγματικότητα κατασκευάζεται από άτομα και 
κοινωνικές ομάδες και βασίζεται στις εμπειρίες τους και στις ερμηνείες τους για τον κόσμο 
και ότι ο νους κατασκευάζει το δικό του εννοιολογικό μοντέλο για τη διάδραση, την 
ερμηνεία και τη δημιουργία νοήματος (Jonassen, Cernusca, & Ionas, 2007). Σε αντίθεση με τον 
συμπεριφορισμό, ο εποικοδομισμός δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οικοδομείται η 
γνώση (εσωτερικές νοητικές διεργασίες), σε σχέση με τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του 
ατόμου. Η μάθηση δε μεταδίδεται, αλλά είναι μια διαδικασία κατασκευής της γνώσης με 
την ενεργό συμμετοχή των υποκειμένων και με την αλληλεπίδρασή τους με το κοινωνικό 
τους περιβάλλον, που στηρίζεται σε προγενέστερες γνώσεις (Gordon, 2009). Απαιτείται, 
δηλαδή, αναδιάταξη των νοητικών δομών του ατόμου, ώστε αυτές να προσαρμόσουν τη νέα 
γνώση, αλλά και να προσαρμοστούν σ’ αυτή. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι μαθητές 
βρίσκονται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, έχουν χαρακτήρα ερευνητικό, ενεργό, 
συνεργατικό που προϋποθέτει την ένταξή τους σε ένα περιβάλλον που τους προσφέρει 
σύνθετες αυθεντικές καταστάσεις μάθησης, συμμετέχοντας σε διαδικασίες κατασκευής της 
γνώσης, αλλά τους προσφέρει και δυνατότητα εννοιολογικής αλλαγής, συλλογισμού, 
αυτορρύθμισης και κοινωνικής συνδιαμόρφωσης νοήματος (Jonassen, Cernusca, & Ionas, 
2007). Ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει από μεταλαμπαδευτή της γνώσης, σε εμψυχωτή, 
εμπνευστή, συνεργάτη, υποστηρικτή, οργανωτή και συντονιστή καταστάσεων αυθεντικής 
μάθησης. Oι εποικοδομιστικές θεωρίες είναι πολλές με πιο γνωστές εκδοχές τον γνωστικό 
εποικοδομισμό του Piaget, την ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, τον εποικοδομισμό του 
Papert, τη θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας, τη θεωρία του συνδεσιασμού των 
Varela & Maturana, τον κοινωνικό εποικοδομισμό του Vygotsky, τη θεωρία της 
δραστηριότητας και τη θεωρία των κοινοτήτων πρακτικής και μάθησης του Wenger 
(Κολιάδης, 1997; Κόμης, 2004; Ράπτης & Ράπτη, 2007; ΙΤΥΕ, 2013). 
 
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ 
Αν και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ανέκαθεν αποτελούσε μείζον ζήτημα για την 
εκπαίδευση, στη μετανεωτερική εποχή των ραγδαίων εξελίξεων που διανύουμε με τις 
αλλαγές που εισάγει για τη γνώση και την ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης, η συνεχής 
επιμόρφωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
Το εγχείρημα της επιμόρφωσης είναι πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό, διότι θα πρέπει να 
λάβει υπόψη πληθώρα παραμέτρων, όπως τα βιώματα των εκπαιδευτικών, τις αντιλήψεις 
και στάσεις τους για τη διδακτική πράξη, το κοινωνικό και εργασιακό πλαίσιο, τις 
γενικότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (Day & Sachs, 2004), αλλά και την ανάγκη για 
ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη σύνδεσή του με τις σύγχρονες εξελίξεις 
στις επιστήμες και ειδικότερα τις επιστήμες της εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί η σύγκλιση 
όλων αυτών, είναι απαραίτητο να γίνεται συστηματική μελέτη και προγραμματισμός των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων, έτσι ώστε στη διαμόρφωσή τους να συνυπολογίζονται όλοι 
οι παραπάνω παράγοντες.  
Υπό το πρίσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής ΈΈνωσης για την προώθηση των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση από το 1995 και μετά, προγράμματα επιμόρφωσης εντάσσονται σε ομαδικά 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΈΈνωση μέσω του 
προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης» (ΕΠΕΑΕΚ) μέχρι το 2006 και του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς» (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και 2014-2020, παρέχοντας τη δυνατότητα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, κυρίως στις ΤΠΕ (Μπρατίτσης κ.α., 2003; Χατζηγιάννη κ.α., 2011). Μεταξύ 
άλλων σημαντικά προγράμματα αυτής της περιόδου είναι τα ακόλουθα: α) «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των 
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (επιμόρφωση Α΄ επιπέδου) β) «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την 
Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» και γ) «Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην 
Διδακτική Πράξη» (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου). Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων 
συντελεί στον ανασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού η εισαγωγή των ΤΠΕ 
επιφέρει μια σειρά αλλαγών στον τρόπο διδασκαλίας και κατ΄ επέκταση στον παιδαγωγικό 
ρόλο που αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός (ΙΤΥΕ, 2013). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
στο Α’ Επίπεδο σύμφωνα με τα παραπάνω αποσκοπούσε μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων 
των εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε. και της εξοικείωσής τους με τον υπολογιστή, στη 
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χρήση του στο σπίτι για την προετοιμασία του μαθήματος, αλλά και στην τάξη ως γνωστικό 
εργαλείο, ώστε να υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι στις Τ.Π.Ε. και να ενισχυθεί η 
αυτοπεποίθησή τους για την αποτελεσματικότητά τους στη διδακτική πράξη. ΌΌπως 
αναφέρουν, όμως, οι Ertmer (2005) και Tondeur, Valcke, & Van Braak (2008) μόνο η γνώση 
χειρισμού υπολογιστή από τους εκπαιδευτικούς δεν συνεπάγεται την αποτελεσματική 
αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα, άλλωστε, με τον Lortie (1975), οι 
εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να αλλάξουν διδακτικές πρακτικές, αν δεν είναι σίγουροι για 
την επιτυχία τους, καθώς καλούνται να διδάξουν με ένα τρόπο που δεν έχουν διδαχθεί και 
με εργαλεία που δεν έχουν χρησιμοποιήσει και δεν έχουν εξοικειωθεί. 
Το κενό προσπαθεί να καλύψει το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου «Επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Σύμφωνα 
με την περιγραφή του έργου (ΥΠΠΑΙΘ, 2015), αντικείμενο της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου 
είναι η εκμάθηση των αρχών παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, η απόκτηση δεξιοτήτων, 
κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και 
εργαλείων γενικής χρήσης και η καλλιέργεια του τρίπτυχου γνώσεις-δεξιότητες-στάσεις. Η 
επιμόρφωση Β΄ επιπέδου δεν δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων χειρισμού, αλλά 
εστιάζει στην προώθηση ενεργητικών μεθόδων για την προσέγγιση της γνώσης με την 
υποστήριξη των ΤΠΕ. Αυτή η στροφή προϋποθέτει και τη μετάβαση από το παραδοσιακό 
μοντέλο διδασκαλίας, που στηρίζεται στη μεταφορά της γνώσης, σε εποικοδομιστικά 
μοντέλα (Volman & van Eck, 2001), που ενισχύουν την κριτική σκέψη μέσω αυθεντικών 
περιβαλλόντων μάθησης.  
Από την περιγραφή του προγράμματος προκύπτει η καινοτομία του σε σχέση με 
προηγούμενα προγράμματα επιμόρφωσης, που έγκειται στην ανάλυση και επεξεργασία 
έτοιμων σεναρίων και στη συνέχεια δημιουργία νέων από τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την 
πρακτική εφαρμογή στην τάξη. Συγκεκριμένα, οι επιμορφούμενοι έρχονται σε επαφή με 
έτοιμες διδακτικές προτάσεις που ενσωματώνουν τη χρήση των ΤΠΕ, τις οποίες βιώνουν ως 
μαθητές ενεργά και όχι ως παθητικοί δέκτες θεωριών. ΈΈτσι μετέχουν και οι ίδιοι σε μια 
εποικοδομιστική εμπειρία, καθώς καλούνται να συνεργαστούν σε ομάδες και να σχεδιάσουν 
παρεμβάσεις, που σχετίζονται με την καθημερινή διδακτική τους πράξη. Με την 
καθοδήγηση του επιμορφωτή, ο οποίος λειτουργεί υποστηρικτικά, βρίσκουν λύσεις για 
πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τέλος αναστοχάζονται πάνω στα 
αποτελέσματα της διδασκαλίας, αλλά και ολόκληρης της διαδικασίας σχεδιασμού της. 
Επιπλέον, δημιουργείται μια κοινότητα πρακτικής, καθώς συνεργάζονται σύγχρονα ή 
ασύγχρονα για την επίλυση προβλημάτων και ανταλλαγή ιδεών. Εκτός του γεγονότος ότι τα 
οφέλη της επιμόρφωσης φτάνουν άμεσα στους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί βιώνοντας μια 
τέτοια εμπειρία, σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται, αποκτούν αυτοπεποίθηση, 
θετικές στάσεις απέναντι στις ΝΤ και διαπιστώνουν ότι οι εποικοδομιστικές διδακτικές 
πρακτικές είναι υλοποιήσιμες. Είναι φανερό επομένως, ότι η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου 
υλοποιεί τις πρακτικές που έθεσε η Ertmer (2005) για την αλλαγή των αντιλήψεων και των 
στάσεων των εκπαιδευτικών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από αρκετές έρευνες που έχουν γίνει 
για τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις στάσεις και συμπεριφορές των 
εκπαιδευτικών, όπου οι επιμορφούμενοι, παρά τις δυσκολίες που επεσήμαναν, απόκτησαν 
θετική στάση, αυτοπεποίθηση και δεξιότητες για την εφαρμογή εποικοδομιστικών 
πρακτικών, επηρεασμένοι από τον τρόπο διδασκαλίας τους στην επιμόρφωση Β΄ επιπέδου 
(Ζέττα κ.α.,  2009; Μαλέτσκος κ.α., 2009; Λεγοντή, 2010; Καρτσιώτου & Ρούσσου, 2011; 
Τσουλής, 2011; Amanatidis, 2014).  
 
Η ΕΡΕΥΝΑ 
Σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα έρευνα στοχεύει μεταξύ άλλων στη διερεύνηση της 
επίδρασης της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία από 
τους δασκάλους. 
Πιο συγκεκριμένα εξετάζει: 1. Πόσο συχνά, με ποιο τρόπο και γιατί χρησιμοποιούν οι 
δάσκαλοι τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και 2. Πόσο επηρέασε η επιμόρφωση Α΄ και Β΄ 
επιπέδου τη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία τους. 
Τον υπό μελέτη πληθυσμό της έρευνας αποτελούν οι ενεργοί δάσκαλοι-ες του Νομού 
Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2014-15 που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση του προγράμματος «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση 
και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στο Νομό Κορινθίας από το σχολικό έτος 
2010-11 ως το 2014-15 που ανέρχονται σε 69. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ανώνυμο 
διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο Teaching, Learning, and 
Computing (TLC) (Becker & Anderson, 1998) παρόμοιας έρευνας σε εθνικό επίπεδο που 
διεξήχθη στην Αμερική το οποίο προσαρμόσθηκε με γνώμονα τις ανάγκες της παρούσας 
έρευνας, τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας,  αλλά και την 5ετή εμπειρία του ερευνητή ως 
επιμορφωτή Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ στους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 στον νομό Κορινθίας. Με 
δεδομένο ότι ο υπό μελέτη πληθυσμός μας ήταν άμεσα εντοπίσιμος και υπήρχαν επαρκείς 



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 570 

πόροι (πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε εκπαιδευτικού), ώστε με ηλεκτρονικό 
τρόπο να σταλεί το ερωτηματολόγιο σε κάθε επιμορφωμένο εκπαιδευτικό στο Β΄ επίπεδο 
ΤΠΕ, δεν προέκυψε θέμα δειγματοληπτικής απόφασης (Cohen & Manion, 1994, σ. 126). Το 
ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη, από τα οποία παρουσιάζονται τα δύο 
πρώτα στην παρούσα εισήγηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 2/5/2015 έως 15/6/2015. 
Ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην έρευνα συνολικά 59 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ή το 86% 
του πληθυσμού των επιμορφωμένων Β΄ επιπέδου ΤΠΕ εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο Ν. 
Κορινθίας (16 άντρες ή το 100% του πληθυσμού των αντρών και 43 γυναίκες ή το 81% του 
πληθυσμού των γυναικών). Από αυτούς, η πλειονότητα 59,3% ήταν πάνω από 41 χρονών και 
λίγο πάνω από τους μισούς 50,8% να έχουν πάνω από 21χρόνια προϋπηρεσίας και το άλλο ¼ 
να έχει 11-20 έτη. Επιπλέον, οι περισσότεροι διαθέτουν πρόσθετα επιστημονικά προσόντα 
καθώς σε ποσοστά 22%, 40,7%, 22% και 3,4% κατέχουν αντίστοιχα δεύτερο πτυχίο, 
μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Τέλος, τα στελέχη της εκπαίδευσης 
αποτελούν την πλειονότητα των επιμορφωθέντων καθώς αποτελούν το 31,2% (19 στελέχη 
από τους 59 συμμετέχοντες) σε σχέση με τον αριθμό των εκπαιδευτικών στην Κορινθία που 
ήταν 4 σχολικοί σύμβουλοι, 55 διευθυντές, και 536 δάσκαλοι-ες.  
Περιορισμοί στα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν από την ειλικρίνεια των 
απαντήσεων των ερωτώμενων καθώς στις μεθόδους αυτό- αναφοράς, επειδή ζητείται από 
τον ερωτώμενο να εκφράσει προσωπικές απόψεις, είναι πιθανό αυτός να θελήσει να 
παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα και να μην απαντήσει ειλικρινά (Ναυρίδης, 1994:43). 
Επιπλέον, τόσο λόγω μεγέθους και αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος, όσο και εξαιτίας 
της χρήσης κυρίως περιγραφικών στοιχείων τα αποτελέσματα της έρευνας δεν μπορούν να 
γενικευτούν, ώστε να αναφέρονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν 
παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τις απαντήσεις στα ερωτήματα για τη συχνότητα χρήσης και για τους λόγους που δεν 
χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία διαπιστώνουμε ότι η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί συχνά τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τουλάχιστο 1 φορά την 
εβδομάδα. Οι λιγοστοί εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούν σπάνια 
αναφέρουν ως βασικό λόγο την έλλειψη υποδομών στα σχολεία τους. ΆΆλλοι λόγοι είναι η 
απαίτηση χρόνου για την προετοιμασία και ο περιορισμένος χρόνος για την κάλυψη της 
ύλης των μαθημάτων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με άλλες έρευνες, όπου διαπιστώνουν 
επίσης τη συχνή χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς που έχουν 
επιμορφωθεί στις ΤΠΕ (Καρτσιώτου & Ρούσσος, 2011; Μήτκας, 2011; Τσουλής, 2012).  
Διερευνώντας τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις ΤΠΕ στη διδασκαλία, από 
τα ερωτήματα για την κατανομή των μαθητών κατά τη διδασκαλία με ΤΠΕ στους 
υπολογιστές (ένας μαθητής ανά υπολογιστή, σε ζεύγη, σε ομάδες ή στην ολομέλεια) και τον 
χώρο που λαμβάνει μέρος η διδασκαλία αυτή (εργαστήριο Η/Υ, γωνιά Η/Υ στην τάξη, 
κινητό εργαστήριο, διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας και Η/Υ στην τάξη), 
διαπιστώνουμε ότι λίγο περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς χρησιμοποιούν τις 
ΤΠΕ στην ολομέλεια των μαθητών και συνήθως στην αίθουσα διδασκαλίας, όταν υπάρχει 
μάλιστα και βιντεοπροβολέας όπως φαίνεται στους Πίνακες 1και 2. 
 
 
 

 Συχνότητα Ποσοστό 
ΈΈνας μαθητής σε κάθε υπολογιστή 1 1,8% 
Σε ζεύγη. 2 μαθητές ανά υπολογιστή 2 3,6% 

Σε ομάδες (3,4) 12 21,4% 
Στην ολομέλεια 31 55,4% 

ΆΆλλο 1 1,8% 
Σε ζεύγη και ομάδες 1 1,8% 

Σε ζεύγη και στην ολομέλεια 2 3,6% 
Σε ομάδες και στην ολομέλεια 6 10,7% 

Σύνολο 56 100% 
Πίνακας 4: Συνήθης κατανομή μαθητών κατά τη διάρκεια διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Εργαστήριο πληροφορικής 11 18,6% 
Γωνιά Η/Υ στην τάξη 5 8,5% 

Διαδραστικός πίνακας στην τάξη 7 11,9% 
Βιντεοπροβολέας και laptop, H/Y στην τάξη 15 25,4% 

ΆΆλλο 1 1,7% 
Εργαστήριο και βιντεοπροβολέας και Η/Υ στην 8 13,6% 
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τάξη 
Εργαστήριο και γωνιά υπολογιστών στην τάξη 4 6,8% 
Εργαστήριο και διαδραστικός πίνακας στην τάξη 2 3,4% 

Εργαστήριο, διαδραστικός πίνακας και 
βιντεοπροβολέας και Η/Υ στην τάξη 

2 3,4% 

Εργαστήριο και κινητό εργαστήριο πληροφορικής 1 1,7% 
Κινητό εργαστήριο πληροφορικής και 
βιντεοπροβολέας και Η/Υ στην τάξη 

1 1,7% 

Εργαστήριο, γωνιά πληροφορικής και 
βιντεοπροβολέας και Η/Υ στην τάξη 

1 1,7% 

Εργαστήριο, κινητό εργαστήριο, γωνιά 
υπολογιστών και βιντεοπροβολέας και Η/Υ στην 

τάξη 

1 1,7% 

Σύνολο 59 100% 
Πίνακας 2: Μέρος χρήσης ΤΠΕ από μαθητές 

 Αυτό παραπέμπει περισσότερο στη χρήση των ΤΠΕ ως εποπτικών μέσων, σύμφωνα με το 
παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, καθώς δεν υπάρχει ενεργή συμμετοχή των μαθητών, 
αλλά λειτουργούν ως ακροατές και παθητικοί δέκτες των πληροφοριών που τους παρέχει ο 
εκπαιδευτικός (Μικρόπουλος, 2006). Βέβαια αυτό συμβαίνει σε αρκετά πιο ελκυστική 
μορφή σε σχέση με το κλασικό βερμπαλιστικό μοντέλο, καθώς οι πληροφορίες είναι 
πολλαπλών αναπαραστάσεων με αποτέλεσμα να είναι καλύτερα αφομοιώσιμες από τους 
μαθητές (Κόμης, 2004). Ενθαρρυντικό είναι ωστόσο, ότι περίπου το ¼ των εκπαιδευτικών 
χρησιμοποιεί τους υπολογιστές σε ομαδικές δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιποι 
χρησιμοποιούν και τους δυο τρόπους. Από τα δεδομένα αυτά συμπεραίνουμε ότι, ενώ η 
πλειονότητα χρησιμοποιεί ακόμα τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας, 
εντούτοις αρκετοί έχουν αρχίσει να τις χρησιμοποιούν σε ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες, με ζεύγη ή μικρές ομάδες, μαθητών που δείχνει μια στροφή σε πιο 
εποικοδομιστικό τρόπο διδασκαλίας, καθώς έτσι οι μαθητές αποκτούν ενεργό ρόλο στη 
μαθησιακή διαδικασία, συνεργάζονται για την ανεύρεση πληροφοριών ή τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος (Ράπτης & Ράπτη, 2007). ΈΈχουμε 
επομένως μια πρώτη ένδειξη ότι ο βιωματικός τρόπος της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου έχει 
επηρεάσει τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, όπως αναφέρει και η έρευνα του 
Amanatidis (2014) και οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίζουν τη χρήση των ΤΠΕ στο 
παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας, όπως αναφέρουν άλλες έρευνες (Καρτσιώτου & 
Ρούσσος, ό.π.; Μήτκας, ό.π.; Τσουλής, ό.π.).  
Παράλληλα φαίνεται ότι η διαθεσιμότητα υλικοτεχνικών υποδομών προωθεί αυτή τη χρήση, 
καθώς στα περισσότερα σχολεία υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές, σύμφωνα με τις 
απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις (αριθμός Η/Υ τάξης και εργαστηρίου 
πληροφορικής), όπου γίνεται διερεύνηση των υποδομών που διαθέτουν τα σχολεία και της 
οργάνωσης που έχουν για τη χρήση αυτών των υποδομών, γεγονός που διαπιστώνει και ο 
Becker (2000). Ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ερώτηση που 
διερευνά τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου πληροφορικής, όπου πάνω από το 1/3 των 
εκπαιδευτικών δηλώνει ότι γίνεται προγραμματισμός για τη χρήση του, γεγονός που 
υποδηλώνει την ύπαρξη κλίματος οργάνωσης και συντονισμού στα σχολεία. 
Προβληματίζουν όμως οι απαντήσεις στα ερωτήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των 
ηλεκτρονικών υποδομών, σύμφωνα με τις οποίες πάνω από το 75%, των διαθέσιμων 
υπολογιστών είναι παλιάς τεχνολογίας (τα Windows XP ήδη έχουν σταματήσει να 
υποστηρίζονται). Αυτό έχει ως συνέπεια γρήγορα αυτές οι υποδομές να καταστούν 
ανενεργές λόγω της διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας και της απαίτησης μεγαλύτερων 
ταχυτήτων και προφανώς θα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά θα βοηθούν τη 
διδασκαλία με αρνητικό αποτέλεσμα στην ένταξη των ΤΠΕ. Είναι ανάγκη επομένως η 
πολιτεία να προβλέψει χρηματική υποστήριξη για ανανέωση ή αναβάθμιση του εξοπλισμού 
στα σχολεία, αλλά και να προχωρήσει στη στελέχωση των σχολικών μονάδων ή σε ομάδες 
σχολείων με τεχνικούς για τη συντήρηση των υποδομών, αλλά και την εξεύρεση 
οικονομικότερων λύσεων, χρησιμοποιώντας λογισμικά ανοιχτού κώδικα που δεν φαίνεται 
να χρησιμοποιούνται στα σχολεία.  
Από τις απαντήσεις στην ερώτηση  για τους στόχους που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί πιο 
σημαντικούς για τη χρήση των υπολογιστών από τους μαθητές, όπου έχουν να επιλέξουν 
τρεις πιο σημαντικούς στόχους από μια λίστα με 10 στόχους, σύμφωνα με τον Πίνακα 3,  
διαπιστώνουμε ότι περίπου τα 2/3 των εκπαιδευτικών δηλώνουν ως βασικούς στόχους την 
αναζήτηση πληροφοριών και ιδεών και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Να γίνουν κάτοχοι δεξιοτήτων που μόλις διδάχτηκαν 18 30,5% 
Αποκατάσταση δεξιοτήτων που δεν έμαθαν καλά. 6 10,2% 
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Να εκφράζονται γραπτώς 3 5,1% 
Να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με άλλους ανθρώπους 10 16,9% 

Να αναζητούν ιδέες και πληροφορίες 41 69,5% 
Να αναλύουν πληροφορίες 11 18,6% 

Να παρουσιάζουν πληροφορίες σε κοινό 7 11,9% 
Να προάγουν τις δεξιότητές τους στους Η/Υ 18 30,5% 
Να μάθουν να εργάζονται συνεργατικά 38 64,4% 
Να μάθουν να εργάζονται ανεξάρτητα 3 5,1% 

ΆΆλλο 8 13,6% 
Σύνολο 59  

Πίνακας 3: Στόχοι εκπαιδευτικών για χρήση Η/Υ από μαθητές 

Αυτό ενισχύει την άποψη που εκφράστηκε παραπάνω για στροφή σε πιο εποικοδομιστικά 
μοντέλα διδασκαλίας, στα οποία ενεργοποιούνται οι μαθητές και γίνονται συνερευνητές 
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτό συνηγορούν και οι άλλοι στόχοι που 
επιλέγονται σε αξιόλογο ποσοστό, όπως η ηλεκτρονική επικοινωνία, η ανάλυση 
πληροφοριών και η παρουσίαση πληροφοριών σε κοινό. Σύμφωνα με τον Becker (2000), 
αυτοί οι στόχοι για τη διδακτική πράξη προάγουν την ανάπτυξη διεργασιών υψηλότερου 
νοητικού επιπέδου στους μαθητές. Ωστόσο η επιλογή από το 1/3 των εκπαιδευτικών στόχων, 
όπως η κατοχή δεξιοτήτων που μόλις διδάχτηκαν και η προαγωγή των δεξιοτήτων στους 
υπολογιστές, μας παραπέμπει στο παραδοσιακό μοντέλο με την υποστήριξη των 
υπολογιστών ως εποπτικών εργαλείων για την περαίωση εργασιών με πιο παιγνιώδη τρόπο, 
καθώς επίσης και στο τεχνοκεντρικό μοντέλο ένταξης των ΤΠΕ, που ενισχύει την άποψη 
της χρήσης σύμφωνα με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, όπως εκφράστηκε παραπάνω. 
Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ανιχνεύει πόσο επηρέασε η επιμόρφωση Α΄ και Β΄ 
επιπέδου τη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία τους. Από τις απαντήσεις στην ερώτηση, που 
ζητά να αναφέρουν την σημαντικότητα των υπολογιστών στη διδασκαλία πριν την 
επιμόρφωση, μετά την επιμόρφωση Α΄ επιπέδου και μετά την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, 
διαπιστώνουμε ότι η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου άσκησε καταλυτικό ρόλο στην ένταξη των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών (96,6%) 
δηλώνει μέτρια και μεγάλη σημαντικότητα της χρήσης στη διδασκαλία όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 4. 
 
 
 

 Πριν από 
επιμόρφωση Α 
επιπέδου 

 Μετά από 
επιμόρφωση Α 
επιπέδου 

 Μετά από 
επιμόρφωση Β 
επιπέδου 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

 Συχνότητ

α 

Ποσοστ

ό 

Καθόλου χρήση Η/Υ 22 37,3%  3 5,1%  0 0% 

Μικρής 

σημαντικότητας 

18 30,5%  15 25,4%  2 3,4% 

Μέτριας 

σημαντικότητας 

10 16,9%  27 45,8%  20 33,9% 

Μεγάλης 

σημαντικότητας 

9 15,3%  14 23,7%  37 62,7% 

Πίνακας 45: Σημαντικότητα χρήσης Η/Υ στη διδασκαλία 

 Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρεί τις ΤΠΕ 
μεγάλης σημαντικότητας στη μαθησιακή διαδικασία υπερδιπλασιάστηκε μετά την 
επιμόρφωση Β΄ επιπέδου σε σχέση με την επιμόρφωση Α΄ επιπέδου. Αυτό μας παραπέμπει 
στην άποψη της Ertmer (2005) που αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ 
στη διδασκαλία, γιατί δεν ξέρουν τον τρόπο να τις εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Μέσω της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, καθώς οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις γνώσεις για την 
ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, αυτές μετατρέπονται σε απαραίτητο εργαλείο, όπως 
συμφωνούν και οι έρευνες των van Braak, Tondeur, & Valcke (2004) και Kalogiannakis (2010). 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση νέων 
μαθησιακών περιβαλλόντων, όπως και αυτά των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης, που προωθούν τη συνεργασία, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών, την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και τη δια βίου μάθηση, είναι αναγκαίο η πολιτεία να 
προχωρήσει σε σχεδιασμό νέων και την επέκταση υπαρχόντων προγραμμάτων επιμόρφωσης 
για τους εκπαιδευτικούς. Βάση για αυτό το εγχείρημα μπορεί να αποτελέσει η εμπειρία του 
προγράμματος επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, ώστε τα επιμορφωτικά προγράμματα να 
παρέχουν βιωματικές εμπειρίες και να προσανατολίζονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, 
όπως αυτές διαμορφώνονται στη διδακτική πράξη. Επίσης, ο σχεδιασμός επιμορφωτικών 
προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμετοχή τους και οι βέλτιστες συνθήκες για την υλοποίησή τους.  
Για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου προτείνεται η συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος, 
με αύξηση των υποστηρικτικών συναντήσεων και των δραστηριοτήτων εφαρμογής στην 
τάξη, καθώς όπως φαίνεται, διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή των 
παιδαγωγικών αντιλήψεων και διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, θα 
πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα με βασική 
προτεραιότητα τη συμμετοχή στελεχών της εκπαίδευσης, που θα λειτουργούν και ως 
μέντορες στο σχολικό περιβάλλον. 
Η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη 
βελτίωση και συνεχή ανανέωση των υποδομών στα σχολεία, καθώς και την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στην καθημερινή πράξη με τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση και την 
ομαλή λειτουργία των υποδομών αυτών. Τέλος, θα πρέπει να τροποποιήσει τα αναλυτικά 
προγράμματα στα σχολεία, ώστε να ενισχύουν την εφαρμογή των νέων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων, παρέχοντας ευελιξία και χρόνο στους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση 
τέτοιων εποικοδομιστικών και συνεργατικών πρακτικών. 
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A.R.S. L.O.N.G.A. - Erasmus+ and eTwinning go hand in hand 
 

Τσιαμτσιούρη Μαρία 
 

1 Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου 
matsi14@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA2 
με τίτλο ARS LONGA (All Right Students, Let Ourselves be Neighbours and Great Artists!) που 
υλοποιήθηκε κατά το σχολικά  έτη 2016- 2018.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν προϊόν 
συνεργασίας  εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από 6 χώρες (Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα). Συμμετείχαν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου. Το θέμα του έργου ήταν η τέχνη και η δημιουργία όπως 
αυτή εκφράζεται μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη 
φωτογραφία, τη λογοτεχνία και την ποίηση. Οι δραστηριότητες του έργου 
διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη θεματική και τους στόχους κάθε τριμήνου. Η συνεργασία 
και η πολιτιστική ανταλλαγή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του, δίνοντας στους 
μαθητές/τριες την ευκαιρία να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν, να μαθαίνουν νέο 
λεξιλόγιο, να συγκρίνουν πολιτιστικά στοιχεία επισημαίνοντας ομοιότητες και διαφορές και 
κυρίως να εργάζονται από κοινού και να μοιράζονται τα αποτελέσματα της εργασίας τους, 
ανταλλάσσοντας απόψεις, εμπειρίες και βιώνοντας από κοντά την καθημερινότητα των 
μαθητών/ τριων καθεμιάς από τις συμμετέχουσες χώρες κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. 
Γλώσσα επικοινωνίας και παρουσίασης των προϊόντων του έργου ήταν η Αγγλική. Η 
πλατφόρμα του eTwinning χρησιμοποιήθηκε ως μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας για όσο 
διήρκησε η υλοποίηση του προγράμματος. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή σχολική σύμπραξη, Erasmus+, τέχνη, βιωματική μάθηση, 
eTwinning 
 
Εισαγωγή  

Διερευνώντας τις ανάγκες της σχολικής μας μονάδας με την πραγματοποίηση μιας 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analysis τον Σεπτέμβριο του 2015, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε αυτή να επιμορφωθούν σε 
νέες μεθόδους διδασκαλίας, δίνοντας βαρύτητα στη μέθοδο PBL (Project Based Learning- 
εκμάθηση με τη χρήση σχεδίων εργασίας) και την μέθοδο CLIL (Content and Language 
Integrated Learning- Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης 
Γλώσσας). Τα σχέδια εργασίας υποστηρίζουν τη συλλογική δράση (Dornyei, 2001), 
συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην αυτονομία των μαθητών (Lee, 2002) και 
ενισχύουν την κριτική ικανότητα (Ματσαγγούρας, 2004). Ειδικότερα, η χρήση Νέων 
Τεχνολογιών και η αξιοποίηση αυθεντικών πηγών κατά τη συλλογή πληροφοριών, 
υποστηρίζεται ότι αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη 
μάθηση (Φραγκούλης & Τσιπλακίδης, 2009). ΌΌσον αφορά στη μέθοδο CLIL, η 
διαπολιτισμική συνείδηση και η μάθηση αποτελούν θεμελιώδεις αρχές και σχετίζονται 
άρρηκτα με τη χρήση της ξένης γλώσσας (Byram, Nichols, and Stevens, 2001), γεγονός που 
υποστηρίζεται πλήρως από τη συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.  
Παράλληλα εντοπίσαμε και τη διάθεση των εκπαιδευτικών μας να μοιραστούν όσα οι ίδιοι 
εφάρμοζαν με επιτυχία στο πλαίσιο της διδακτικής πρακτικής τους. ΈΈτσι αποφασίσαμε να 
εργαστούμε για τη σύνταξη αίτησης ενός προγράμματος Erasmus+ KA2 που αφορούσε σε 
σχολική σύμπραξη και αποσκοπούσε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, δίνοντας κατόπιν 
της έγκρισής της την ευκαιρία ενεργού συμμετοχής  και στους μαθητές/ τριες μας, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή μαθητών/ τριών κάθε κοινωνικής ομάδας.  

 Μετά από την αναζήτηση εταίρων μέσω της πλατφόρμας του eTwinning, μέσω ομάδων 
εκπαιδευτικών στα κοινωνικά δίκτυα και ανάμεσα σε παλαιότερους συνεργάτες, 
επιλέχθηκαν οι 5 εταίροι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά γεωγραφικά και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά και με μια πληθώρα μεθόδων σε εφαρμογή στην καθημερινή 
διδακτική πρακτική τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συνεργατών μας θα δοθούν στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. Κοινή πεποίθηση 
αποτέλεσε ότι η εκπαίδευση πλέον ανοίγει δίοδο επικοινωνίας με την κοινωνία, σε κλειστό ή 
και σε διεθνές επίπεδο (Κωστούλα-Μακράκη, 2001) και ότι οι τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας δημιουργούν νέες στρατηγικές διδασκαλίας, μακριά από τα στερεότυπα 
της αποστήθισης. Η μαθησιακή διαδικασία πλέον απαιτεί ικανότητες αναζήτησης, 
επεξεργασίας, αξιολόγησης της πληροφορίας, ανάλυσης και συνδυαστικής δημιουργίας 
(σύνθεσης) και οι μαθητές/τριες δεν αποτελούν αποδέκτες στείρας γνώσης αλλά συνεργούς, 
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συμμετέχοντες στην διαδικασία της μάθησης και στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και 
επεξεργάζονται τη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνική πραγματικότητα (Μακράκης, 
2000). Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, εργαστήκαμε στα επιμέρους projects του έργου 
εμπλέκοντας τους μαθητές/ τριες μας ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητες τους. Κατά 
τον σχεδιασμό του έργου, ήταν πολύ βοηθητικό το γεγονός ότι οι ΤΠΕ αποτελούν έναν 
εξαιρετικό και ταυτόχρονα απλό τρόπο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας μεταξύ σχολείων από διαφορετικές περιοχές (Muir-Herzig, 2004). Εξάλλου, η 
επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Ελληνικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ήλθε με την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στη διδασκαλία (Φραγκάκη, 2007). Στη δική μας περίπτωση, η  γεωγραφική απόσταση και 
διαφοροποίηση έδωσε το έναυσμα για περισσότερη συμμετοχή, επικοινωνία, συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με τη χρήση όσων οι ΤΠΕ έχουν να μας προσφέρουν.  

Συνεργαζόμενοι/ες και αναπτύσσοντας τη δημιουργική τους ικανότητα, οι μαθητές και 
οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο έργο είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την γνώση και όχι 
απλά να την αποστηθίσουν (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 2001). ΈΈτσι ανέπτυξαν  την ικανότητα 
να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους και να 
εντοπίζουν πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο ζωής των υπολοίπων 
συνεργατών μας στο έργο.  

Περιγραφή του έργου 
Βασικοί στόχοι του έργου όσον αφορά τους μαθητές/ τριες ήταν οι ακόλουθοι: 

• Να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους απέναντι στις διάφορες μορφές της τέχνης 
• Να αναπτύξει την κριτική τους σκέψη  
• Να αναπτύξει την ικανότητα δημιουργικής έκφρασης   
• Να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την Αγγλική Γλώσσα ως μέσο 

επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν και άλλες Ευρωπαϊκές γλώσσες. 
• Να εργαστούν σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, εξασκώντας τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες με άτομα εντός και εκτός του πολιτισμικού τους περιβάλλοντος. 
• Να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν τη ζωγραφική, τη 

γλυπτική, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, τη λογοτεχνία και 
την ποίηση.  

• Να εφαρμοστεί η αρχή της διαθεματικότητας με την εμπλοκή διαφορετικών 
διδακτικών αντικειμένων  

• Να ενθαρρύνει τη χρήση των ΤΠΕ μέσα και έξω από την σχολική τάξη.  
• Να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την αυτονομία τους τόσο στο πλαίσιο της 

συμμετοχής τους στα επιμέρους project αλλά και κατά τη διάρκεια της 
παραμονής τους στο εξωτερικό, φιλοξενούμενοι σε σπίτια οικογενειών. 

• Να ενισχύσει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με άτομα της ίδια ηλικίας 
Για τους εκπαιδευτικούς, το έργο φιλοδοξούσε να: 

• Εμπλουτίσει τις γνώσεις τους στην εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας (PBL, 
CLIL) 

• Να αναπτύξει την ικανότητα συνεργασίας, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δραστηριοτήτων με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

• Βελτιώσει την επικοινωνιακή τους ικανότητα στην ξένη γλώσσα 
• Να ενισχύσει την ανάπτυξη ή την βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων με 

συναδέλφους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμα και από την ίδια σχολική 
μονάδα. 

Το έργο ήταν διετούς διάρκειας, δομημένο σε έξι τρίμηνα, στο καθένα από τα οποία 
αντιστοιχούσε μια θεματική ενότητα που αφορούσε την Τέχνη. Οι βασικοί στόχοι και ο 
τρόπος εργασίας σε κάθε project ήταν καταγεγραμμένοι στην αίτηση του προγράμματος και 
ακολουθούνταν κατά γράμμα. Διαφοροποιήσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις μπορούσαν 
να γίνουν με την σύμφωνη γνώμη των συντονιστών από τις 6 συμμετέχουσες χώρες. 
Συζήτηση σχετικά με την πορεία και τον σχεδιασμό του έργου γινόταν κατά τη διάρκεια των 
εβδομαδιαίων διαδικτυακών συναντήσεων μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης 
Facebook ή κατά τη διάρκεια των επισκέψεων. Ο Ισπανός συντονιστής ήταν υπεύθυνος για 
την ομαλή λειτουργία της ομάδας και την διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που προέκυπταν. 
Κάθε ένας από τους εταίρους είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων που αφορούσε στο τρίμηνο που προηγούνταν της επίσκεψης στη χώρα του. 
Επίσης ήταν υπεύθυνος για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της φιλοξενίας, την 
πραγματοποίηση εργαστηρίων για τους μαθητές/ τριες και τους εκπαιδευτικούς και για την 
οργάνωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων κάθε project κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης από τους μαθητές/ τριες που εκπροσωπούσαν το κάθε σχολείο. Ο αριθμός των 
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μαθητών που συμμετείχαν στο έργο ξεπέρασε τους 800, ενώ από το σχολείο μας συμμετείχαν 
συνολικά 180 μαθητές/ τριες, άμεσα ή έμμεσα οι οικογένειές, και 25 εκπαιδευτικοί. Στις 6 
κινητικότητες έλαβαν μέρος συνολικά 14 μαθητές/τριες και 10 εκπαιδευτικοί. 

ΌΌπως προαναφέρθηκε, η επιλογή των εταίρων έγινε με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του καθενός. Το ισπανικό σχολείο που ήταν και ο συντονιστής του 
προγράμματος είχε μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius 
και Erasmus. Επίσης οι εκπαιδευτικοί του εφάρμοζαν από διετίας τις νέες παιδαγωγικές 
μεθόδους που μας ενδιέφεραν και συμμετείχαν στην επίσημη επιμόρφωση του ισπανικού 
Υπουργείου Παιδεία πάνω σε αυτές. Γεωγραφικά ανήκε σε μια αγροτική περιοχή του 
νοτιοανατολικού μέρους της χώρας, απείχε 25 χιλιόμετρα από τη θάλασσα και φοιτούσαν 
μαθητές/τριες 8 διαφορετικών εθνικοτήτων.  

Το σχολείο των εταίρων μας από την Τουρκία ήταν ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο με 
μαθητές ηλικίας 3 έως 18 ετών, με τους οποίους ανταλλάξαμε πρακτικές κυρίως όσων 
αφορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ,αφού εφάρμοζαν ένα σύστημα διδασκαλίας από 
τις μικρότερες ηλικίες έως και τους μαθητές του Λυκείου. Στο πρόγραμμα και τις 
κινητικότητες συμμετείχαν μόνο η μαθητές του Δημοτικού σχολείου αλλά κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης παρακολουθήσαμε εργαστήρια σε όλες τις βαθμίδες. Γεωγραφικά η περιοχή 
του απείχε 70 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη και μορφολογικά εμφάνιζε πολλές ομοιότητες με 
την δική μας. 

Το σχολείο της Ρουμανίας ήταν το μοναδικό που υλοποιούσε παράλληλα δυο 
προγράμματα Erasmus+ KA2, παρόλο που η γεωγραφική του θέση ήταν σε μια δυσπρόσιτη 
ορεινή περιοχή της Τρανσυλβανίας. Η επίσκεψή μας συνέπεσε με την επίσκεψη των 
εκπαιδευτικών του έτερου προγράμματος και η ανταλλαγή καλών πρακτικών διευρύνθηκε 
ακόμη περισσότερο. 

Το σχολείο της Πολωνίας από την περιοχή της Σιλεσίας είχε επίσης εμπειρία στην 
υλοποίηση προγραμμάτων Comenius και Erasmus. Είχε μάλιστα κατά το παρελθόν 
συνεργαστεί με το συγκεκριμένο ισπανικό σχολείο-εταίρο μας. ΈΈνα από τα ενδιαφέροντα 
χαρακτηριστικά του ήταν η εφαρμογή προγραμμάτων με τη χρήση των ΤΠΕ από τους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

Τέλος, στο σχολείο των εταίρων μας από τη Βουλγαρία φοιτούσαν αποκλειστικά 
μαθητές/ τριες Ρομά, δίνοντας μας τη δυνατότητα να βιώσουμε τις δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την συμπερίληψη μαθητών 
αυτής και κατ’ επέκταση και άλλων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 
Διαδικασία υλοποίησης του έργου 
Ακολουθούν τα στάδια της υλοποίησης του έργου από την απόφαση για την συμμετοχή 

μας σε αυτό έως και την ολοκλήρωση του.  
• Συζήτηση σχετικά με την ωφέλεια και τον εμπλουτισμό της μαθησιακής 

διαδικασίας μέσω της συμμετοχής των μαθητών/ τριών σε ένα Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Erasmus+ KA2- πραγματοποίηση SWOT analysis. (Σεπτέμβριος 2015) 

• Επιλογή των εταίρων μας με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
(Σεπτέμβριος 2015) 

• Σύνταξη από κοινού και κατάθεση της αίτησης από τον Ισπανό συντονιστή του 
έργου. (Μάρτιος 2016) 

• Ενημέρωση των μαθητών/τριών του σχολείου μας και των γονέων τους σχετικά 
με την έγκριση και τη δομή του προγράμματος. ( Σεπτέμβριος 2016) 

• Υλοποίηση του προγράμματος. (Σεπτέμβριος 2016- Αύγουστος 2018) 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την υλοποίηση του Erasmus+ KA2 έργου 

ιδρύθηκε και υλοποιήθηκε διετές πρόγραμμα eTwinning, ακολουθώντας μεν το 
χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, δίνοντας όμως έμφαση και στον σχεδιασμό 
συνεργατικών δραστηριοτήτων αντίστοιχης θεματολογίας. Οι μαθητές/τριες σε συνεργασία 
με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς χρησιμοποίησαν μια πληθώρα Web 2.0 εργαλείων 
και ελεύθερων εφαρμογών και λογισμικών ανάλογα με τον στόχο της κάθε δραστηριότητας. 
Η χώρα μας ήταν υπεύθυνη για την διαχείριση των σελίδων του Twinspace.  Ενδεικτικά 
χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα επικοινωνίας της πλατφόρμας του eTwinning (chat , forum, 
τηλεδιάσκεψη), προγράμματα για τη δημιουργία και την προβολή βίντεο, εικόνων και 
σχεδίων, καθώς και διάφορα άλλα λογισμικά και Web 2.0 εργαλεία όπως, για παράδειγμα, 
το Microsoft PowerPoint, τα Google Docs, το Pizap και το Padlet και αρκετά άλλα. Οι 
μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργαστηρίου 
Πληροφορικής του σχολείου, παρά τα προβλήματα που αυτοί παρουσίαζαν λόγω 
παλαιότητας, αλλά και τους προσωπικούς τους υπολογιστές και συσκευές (κινητά 
τηλέφωνα, tablets) από το σπίτι. Επίσης οι μεγαλύτεροι μαθητές προσκλήθηκαν στο 
Twinspace ως επισκέπτες με το δικό τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.  Μερικοί 
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από τους συνεργάτες μας είχαν διαδραστικούς πίνακες και υπολογιστές για τους μαθητές 
τους. Τέλος, οι μαθητές/τριες συχνά παρακολουθούσαν από τον υπολογιστή και τον 
βιντεοπροβολέα στην αίθουσα της Αγγλικής Γλώσσας το αντίστοιχο υλικό των συνεργατών 
τους και στη συνέχεια συζητούσαν και σύγκριναν, με αφορμή την προβολή αυτή, το θέμα 
που πραγματεύονταν κάθε φορά. 

Στον ακόλουθο κατάλογο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του έργου κατά 
χρονολογική σειρά. 

1. 1ο Project: Σεπτέμβριος 2016- Δεκέμβριος 2016- Γνωριμία με τους γείτονές μου  
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έργου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα 
του (http://arslonga.mysch.gr/) και ιδρύθηκε το eTwinning έργο με τίτλο ARS 
LONGA in practice (https://twinspace.etwinning.net/24606/home), διενεργήθηκε 
διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή του λογότυπου ου προγράμματος, όλοι οι 
εταίροι κατασκεύασαν γωνιές Erasmus και τοποθέτησαν πανό σχετικά με το 
πρόγραμμα στα σχολεία τους, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με σκοπό την 
αντιπαραβολή των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και δημιούργησαν 
παρουσιάσεις για την χώρα, την πόλη και το σχολείο τους οι οποίες 
προβλήθηκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην Ισπανία τον Δεκέμβριο του 
2016. Επίσης αντάλλαξαν χριστουγεννιάτικες ευχές με την κατασκευή και την 
αποστολή καρτών.  

2. 2ο Project: Ιανουάριος 2017- Μάρτιος 2017- Μετανάστευση, ξενιτεμός και 
προσφυγιά 
ΈΈνα τρίμηνο αφιερωμένο στην λογοτεχνία και την ποίηση, με τη μελέτη έργων 
συγγραφέων σε κάθε χώρα που υπήρξαν πρόσφυγες. Παράλληλα έγινε 
δημογραφική μελέτη της μετανάστευσης σε κάθε χώρα. Επίσης γράψαμε μια 
συνεργατική ιστορία στα Αγγλικά με θέμα δυο παιδιά πρόσφυγες. Αρχίζοντας 
από την Ισπανία και καταλήγοντας στην Ελλάδα, οι μαθητές κάθε χώρας 
συμπλήρωναν την ιστορία δημιουργώντας την πλοκή της, κάνοντας παράλληλα 
και την εικονογράφηση. Τα αποτελέσματα των εργασιών του τριμήνου 
παρουσιάστηκαν από τους μαθητές/ τριες που συμμετείχαν στην επίσκεψη στη 
Ρουμανία τον Μάρτιο του 2017. 

3. 3ο Project: Απρίλιος 2017- Μάιος 2017- Μνημεία και γλυπτά 
Οι μαθητές από τις έξι συνεργαζόμενες χώρες εργάστηκαν σε ζευγάρια και 
παρουσίασαν μνημεία των συνεργατών τους και τη ζωή και το έργο γλυπτών 
από την χώρα τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Ελλάδα. Επίσης 
γιόρτασαν την Ημέρα της Ευρώπης πραγματοποιώντας τηλεδιάσκεψη  και 
ανταλλάσσοντας ευχές μέσω του τοίχου Padlet στο Twinspace. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης στην Ελλάδα τον Μάιο του 2017, διοργανώσαμε εκπαιδευτική 
διημερίδα με εργαστήρια και παρουσιάσεις σχετικά με τις νέες παιδαγωγικές 
μεθοδολογίες με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.  

4. Τον Ιούνιο με τους Ισπανούς συνεργάτες μας γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα 
του Νερού. Οι μαθητές/ τριες μας εργαζόμενοι/νες σε διακρατικές ομάδες 
ζωγράφισαν με θέμα το νερό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Drawings. 
Επιπρόσθετα, αυτή τη φορά δημιουργώντας διακρατικές ομάδες με τους 
Πολωνούς συνεργάτες μας και προκειμένου να εξασκηθούμε στη δημιουργική 
γραφή, πήραμε έμπνευση από το καλοκαίρι και γράψαμε ποιήματα με τις λέξεις 
που μας δόθηκαν.  Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνεχίσαμε να 
εργαζόμαστε φτιάχνοντας ένα συνεργατικό άλμπουμ με τα αγαπημένα μας μέρη 
διακοπών. Συνολικά δημιουργήσαμε περισσότερες από 130 σελίδες με υλικό που 
«ανέβασαν» μαθητές  από όλες τις συμμετέχουσες χώρες σε ένα κοινό έγγραφο 
παρουσίασης Google.  

5. 4ο Project: Σεπτέμβριος 2017- Δεκέμβριος 2017- Τα δικαιώματα των παιδιών 
Οι μαθητές μελέτησαν τα δικαιώματα των παιδιών όπως αυτά αναφέρονται στη 
Διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ. Στη συνέχεια 
έφτιαξαν κόμικς με ιστορίες καταπάτησης ή σεβασμού των δικαιωμάτων, 
γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα του παιδιού και οι μαθητές που 
εκπροσώπησαν το σχολείο μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης στη Βουλγαρία. Επίσης εορτάστηκε μέσω του eTwinning η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2017 με τηλεδιάσκεψη και ανταλλαγή ευχών στο 
Padlet. 

6. 5ο Project: Ιανουάριος 2018- Μάρτιος 2018- Κινηματογράφος και φωτογραφία 
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Οι μαθητές/τριες έγιναν φωτογράφοι, σκηνοθέτες, οπερατέρ και μας 
παρουσίασαν όμορφες εικόνες αλλά και ένα διαφημιστικό σποτ για την εμπειρία 
τους στο πρόγραμμα ERASMUS +. Στην πλατφόρμα του eTwinning διεξήχθη 
διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τα φθινοπωρινά τοπία ανάμεσα στους 
Πολωνούς και τους ΈΈλληνες μαθητές. Οι νικητές βραβεύτηκαν κατά τη 
διάρκεια τηλεδιάσκεψης. Οι ταινίες παρουσιάστηκαν και βραβεύτηκαν σε 
επίσημο γκαλά στην Πολωνία. 

7. 6ο Project: Απρίλιος 2018- Μάιος 2018- Μουσική και ζωγραφική 
Οι μαθητές/τριες από δυο χώρες συνεργάστηκαν, μελέτησαν τα έργα 2 γνωστών 
ζωγράφων και προσπάθησαν να τα αναπαραστήσουν. Επίσης τραγούδησαν 
τραγούδια όλων των χωρών και συνέθεσαν το δικό τους τραγούδι γράφοντας 
συνεργατικά και τους στίχους του. Επιπλέον στο Τwinspace μας εργάστηκαν σε 6 
διακρατικές ομάδες και δημιούργησαν διαδικτυακές συνεργατικές αφίσες με 
θέμα την Ημέρα της Ευρώπης και online παιχνίδια με τη χρήση του 
learningapps.com. Η παρουσίαση των εργασιών του τριμήνου έγινε από τους 
μαθητές που εκπροσώπησαν το σχολείο μας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
στην Ισπανία.  

8. Ως αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή δραστηριότητα του έργου, μέχρι το τέλος 
Αυγούστου όλοι οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν αναμνήσεις και ευχές μέσω του 
Padlet που αναρτήθηκε στο Twinspace του έργου. 

 

 
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του έργου στο Twinspace (https://twinspace.etwinning.net/24606/home) 

 
Εικόνα 2: Η ετικέτα ποιότητας με την οποία βραβεύτηκε το έργο ARS LONGA in practice 

Καινοτομία και παιδαγωγική αξία του έργου 
Οι μαθητές/τριες μας κατάφεραν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη γραφή και την 

ανάγνωση, την κριτική σκέψη τους, χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και βελτίωσαν τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών 
για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο (http://www.pi-
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schools.gr/programs/depps/), οι μαθητές και οι μαθήτριες βίωσαν την έννοια της  
πολυπολιτισμικότητας και καλλιέργησαν δεξιότητες που σχετίζονται με τον προφορικό και 
τον γραπτό λόγο. Παραθέτω: « Οι μαθητές/ τριες επιδιώκεται: Να αναπτύσσουν δεξιότητες 
και ικανότητες που θα τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στη διά βίου μάθηση και εξέλιξη, 
όπως αυτή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτή της συνεργασίας, της διαπραγμάτευσης, 
της λήψης αποφάσεων, της ευελιξίας, της πρόβλεψης και της αυτοπαρουσίασης (…) και να 
εξοικειωθούν με την έννοια της πολυπολιτισμικότητας αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα 
(γλωσσική και πολιτισμική) ». ΌΌλα αυτά πραγματοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό και με τη 
διαδικασία της κινητικότητας των μαθητών, είτε ως επισκέπτες σε μια άλλη χώρα, είτε ως 
οικοδεσπότες για τους μαθητές που μας επισκέφθηκαν. 

Η καινοτομία του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο γεγονός ότι  μαθητές/ τριες 
διαφόρων ηλικιών, από το νηπιαγωγείο έως την τελευταία τάξη του Δημοτικού  σχολείου, 
ανάλογα με τη δομή της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε εταίρου, συνεργάστηκαν πάνω 
σε ένα κοινό και οικείο σε όλους θέμα, ξεπερνώντας τα όρια του σχολείου ή της χώρας τους 
και κυρίως βελτιώνοντας τις κοινωνικές και παράλληλα της γλωσσικές τους ικανότητες, 
ανάλογα με τις ικανότητες και τις ανάγκες του καθενός/μιας. ΈΈτσι η τέχνη έγινε εργαλείο 
επικοινωνίας και βάση συνεργασίας, μέσα από τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, από 
συνεργάτες των οποίων και η μητρική γλώσσα και το πολιτιστικό περιβάλλον διαφέρουν.  

Αυτή η διαθεματική  προσέγγιση αποτέλεσε το ιδιαίτερο κίνητρο για τους 
μαθητές/τριες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι μαθητές/τριες κινητοποιήθηκαν, συμμετείχαν 
ενεργά και χάρηκαν τη διαδικασία της μάθησης, με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. 
Ιδιαίτερα, μαθητές/τριες 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. Ενδεικτικό είναι ότι και στα κριτήρια επιλογής για την συμμετοχή 
των μαθητών στις κινητικότητες, η σχολική επίδοση δεν έπαιζε κανένα ρόλο, αντίθετα 
δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προθυμία συνεργασίας και τα επικοινωνιακά χαρίσματα 
των συμμετεχόντων. 

Είναι επίσης αυτονόητο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές ωφελήθηκαν γνωστικά, 
εφόσον εφάρμοσαν όσα είχαν μάθει στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας 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, το έργο αυτό έδωσε στους εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να δοκιμάσουν μία 
δράση, η οποία ανοίγει καινούριους δρόμους επικοινωνίας με συναδέλφους από την 
Ευρώπη, 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, 
παράλληλα και με την εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας. 
Συμπεράσματα - Αποτελέσματα του έργου 

ΌΌπως προέκυψε από συναντήσεις με τους γονείς και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου, οι μαθητές κατάφεραν να γίνουν όλοι μαζί μια ομάδα, να χαλαρώσουν και να 
συνεργαστούν εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Τα οφέλη του προγράμματος 
καταγράφονται και στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν οι μαθητές ανά τρίμηνο και 
μετά από τις κινητικότητες που πραγματοποιούνταν, όπως αυτά είναι αναρτημένα στο 
Twinspace του έργου μας. Ξεπερνώντας τις δυσκολίες τους και προσπαθώντας  να κάνουν ό, 
τι  καλύτερο μπορούσαν για να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή σύμπραξη, αισθανόμενοι 
πολύ υπερήφανοι που ήταν μέλη μιας τέτοιας κοινότητας ΌΌσον αφορά το γλωσσικό όφελος, 
διδάχθηκαν και έμαθαν με βιωματικό τρόπο νέο λεξιλόγιο και ανάπτυξαν βασική 
επικοινωνία κάνοντας χρήση της Αγγλικής Γλώσσας, καταφέρνοντας να δουν την ξένη 
γλώσσα από διαφορετική οπτική αυτή της επικοινωνιακής αξίας της. Η ικανοποίησή τους 
ήταν εμφανής κάθε φορά που εισέρχονταν στην τάξη, αισθανόντουσαν σίγουροι για τον 
εαυτό τους και πρόθυμοι να προτείνουν νέες δραστηριότητες.  

Από την άποψη της διδακτικής προσέγγισης, η χρήση της διαθεματικής μεθόδου και της 
συνεργατικής εργασίας είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι το γνωστικό 
αντικείμενο της Αγγλικής Γλώσσας, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, συνέβαλε 
στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για κάθε μαθητή/τρια έτσι ώστε να καταστούν 
ανεξάρτητοι στην αναζήτηση και την κατάκτηση της γνώσης. 

ΆΆλλωστε η συνεργατική μάθηση σύμφωνα με τον Slavin (1991) παρουσιάζει πολλά 
πλεονεκτήματα, όπως η προώθηση των διαπολιτισμικών σχέσεων και της επαφής με 
διαφορετικές κουλτούρες και ιδεολογίες, η αύξηση της αυτοεκτίμησης και η ανάπτυξη 
αισθήματος κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός φιλικού κλίματος 
που ενθαρρύνει τη μάθηση, τα επιπλέον κίνητρα που προκύπτουν από την εργασία για ένα 
κοινό σκοπό και η προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση και την 
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εργασία στο πλαίσιο της ομάδας, πολύ περισσότερο όταν αυτή η ομάδα ξεπερνά τα σύνορα 
των χωρών.  

Μια επιπλέον ηθική ανταμοιβή για τους όλους τους μαθητές/τριες που συμμετείχαν, 
αποτέλεσε και η βράβευση του eTwinning έργου μας με την Ελληνική Εθνική Ετικέτα 
Ποιότητας τον Σεπτέμβριο του 2018. 
Αναφορές 

ΥΠΕΠΘ-Π.Ι (2003) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων 
Γλωσσών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα  σσ. 353-355,364-382  Ανακτήθηκε στις 
15/09/2018 από τη διεύθυνση  www.pi-schools.gr/programs/depps/  

Κασιμάτη, Κ. & Γιαλαμάς, Β. (2001). Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σσ. 114-
125. 

Κωστούλα-Μακράκη, Ν. (2001), Γλώσσα και Κοινωνία: Βασικές ΈΈννοιες, Αθήνα : 
Μεταίχμιο 

Μακράκης, Β. (2000), Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική 
προσέγγιση, Αθήνα : Μεταίχμιο 

Ματσαγγούρας, Β. (2002), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: 
Εκδόσεις Γρηγόρη 

Ματσαγγούρας, Η., Γ. (2004). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Αθήνα: Εκδόσεις 
Γρηγόρη. 

Φραγκούλης, Ι. & Τσιπλακίδης, Ι. (2009). Υλοποίηση σχεδίων εργασίας με χρήση τoυ 
διαδικτύου: Η συμβολή τους στα κίνητρα για μάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. 5th 
IDOL, Athens, Greece. 

  Byram, M., Nichols, A., & Stevens, D. (2001). Developing intercultural competence in 
practice. Clevedon, England: Multilingual Matters.     

 Dornyei, Z. (2001). Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University 
Press. 

Lee, I. (2002). Project work made easy in the English classroom. Canadian Modern Language 
Review.  

Muir-Herzig, R. G. (2004). Technology and its impact in the classroom. Computers & 
Education, pp 42, 111-131. 

Slavin, R. E. (1991, February). Synthesis of research on cooperative learning. Educational 
Leadership, pp 48(5), 71–82. 
  



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 583 

“Monumental Europe” - Η προσέγγιση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσα από ένα Ευρωπαϊκό συνεργατικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
 

Κουζούλη Σοφία 
 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 06 MEd, Πρέσβειρα eTwinning, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου 
sophiakouz@yahoo.com 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το συνεργατικό πρόγραμμα Monumental Europe, 

https://twinspace.etwinning.net/44435/home,  αποτελεί μια Ευρωπαϊκή διασχολική δράση 
eTwinning, που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Με κεντρικό θέμα την 
πολιτιστική κληρονομιά, οι μαθητές πέντε ευρωπαϊκών σχολείων από την Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Πολωνία εξερεύνησαν τις μορφές στις οποίες 
εκδηλώνεται, ανέδειξαν θεμελιώδεις αξίες και ανακάλυψαν την Ευρωπαϊκή διάσταση του 
πολιτισμού, ο οποίος μέσα στην πολυμορφία του ενώνει τις κοινωνίες μας.  

Χάρη στο πρόγραμμα Monumental Europe, μέσα από την επικοινωνία, την 
αλληλεπίδραση, την παιδαγωγική ενσωμάτωση των ΤΠΕ και τη συνεργασία, αναπτύχτηκε 
ένας σημαντικός διαπολιτισμικός διάλογος. Με τη συνεργατική εξερεύνηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης, ενισχύθηκε η 
αίσθηση ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανήκουν σε μια μεγάλη ομάδα με κοινούς στόχους και 
οράματα και αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών, οι οποίοι γιόρτασαν όλοι μαζί το 
Ευρωπαϊκό ΈΈτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, θέτοντας ως περαιτέρω στόχους να 
αναζητήσουν τρόπους να τη διατηρήσουν και να την αξιοποιήσουν. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πολιτιστική κληρονομιά, συνεργατική μάθηση, eTwinning, ΤΠΕ. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

“Our rich and varied cultural heritage has a profound power to help build our nation”. Τα λόγια 
του Nelson Mandela αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και σύνθημά μας κατά την υλοποίηση του 
έργου με τίτλο Monumental Europe, κατά το Ευρωπαϊκό ΈΈτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
2018. Με στενή συνεργασία και συντονισμό, οι πέντε συνεργαζόμενες χώρες έθεσαν ως 
στόχο την ενίσχυση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Οι συνεργατικές δράσεις 
επέτρεψαν την εμβάθυνση στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε εταίρου και την 
ευαισθητοποίηση ως προς την αξία των μνημείων, των παραδόσεων, των γλωσσών και της 
πολιτιστικής μας ποικιλομορφίας.  

Η συνεργατική αυτή δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 15 εκπαιδευτικών, 
ποικίλων ειδικοτήτων, και 219 μαθητών από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία 
και την Πολωνία. Οι συμμετέχοντες μαθητές στο πρόγραμμα ήταν οι ακόλουθοι: 

• 22 μαθητές της Ε τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στην Ελλάδα. 
• 25 μαθητές της Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Collegi Sant Josep στο Navas της 

Καταλονίας στην Ισπανία. 
• 75 μαθητές των τριών τμημάτων της E τάξης του Δημοτικού Σχολείου Scuola Primaria 

A.Gramsci στην πόλη Ghilarza στη Σαρδηνία στην Ιταλία. 
• 23 μαθητές της Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Saint Paul στην πόλη Cesson στη 

Γαλλία. 
• 54 μαθητές της Ε τάξης του Δημοτικού και 20 μαθητές του γυμνασίου από το 

Δημοτικό Σχολείο με τάξεις Γυμνασίου Zespół Szkolno - Przedszkolny z klasami 
gimnazjalnymi στην πόλη Daleszyce στην Πολωνία. 

ΣΚΟΠΟΙ  
Η παρούσα εκπαιδευτική συνεργατική δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση των μαθητών 

να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τί είναι η πολιτιστική κληρονομιά, 
άυλη και υλική, φυσική και ψηφιακή, και να συνειδητοποιήσουν γιατί είναι σημαντική. 
Επίσης, καθώς η δράση αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, 
κύριο σκοπό του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της κατανόησης και παραγωγής 
γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική Γλώσσα. 

ΣΤΟΧΟΙ 
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Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος, οι οποίοι προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, επιδιώκουν την απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ικανοτήτων και στάσεων. 

• Να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες ως προς την ιστορία και τις Ευρωπαϊκές 
αξίες. 
• Να εξερευνήσουν την πλούσια και ποικίλη πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης. 
• Να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, τα 
μνημεία, τα τοπία, τις παραδόσεις και τις γλώσσες τους. 
• Να σέβονται και να εκτιμούν την πολιτιστική πολυμορφία. 
• Να ενισχυθεί το αίσθημα της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
• Να ενισχύσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για τη γεωγραφία των ευρωπαϊκών 
χωρών, μελετώντας τους πολιτικούς και γεωγραφικούς χάρτες και επικοινωνώντας με 
τους συμμαθητές τους από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
• Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, όπως η αυτονομία, η δημιουργικότητα, η 
κοινωνικοποίηση και η επικοινωνία. 
• Να αναπτύξουν την ικανότητα της διαμεσολάβησης. 
• Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες. 
• Να βελτιώσουν το επίπεδο αγγλικής καθώς αυτή ήταν η γλώσσα επικοινωνίας των 
συμμετεχόντων του έργου. 
• Να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας. 
• Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες.  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Βασικές αρχές στο σχεδιασμό του έργου είναι η εξοικείωση με την πολυγλωσσία (Coste, 

1997), η γλωσσική διαμεσολάβηση (Dendrinos, 2006) και η πολυπολιτισμικότητα (Council of 
Europe, 2001), με μια κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη μάθηση σε άμεση συνάρτηση με 
το στάδιο της πνευματικής ανάπτυξης των μαθητών (Piaget, 1964). Με βάση την αρχή της 
εξατομικευμένης μάθησης, οι δραστηριότητες σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών ώστε αυτοί να αναπτύξουν αυτονομία και την 
ικανότητά να αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους (Fisher, 2005).  

Το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης (Wood & Wood, 1996) και η αλληλεπίδραση κατά 
τη διάρκεια όλου του προγράμματος καθώς και η παιδαγωγική αξιοποίηση εφαρμογών και 
διαδικτυακών εργαλείων αποβλέπει στη δημιουργία αυθεντικού περιβάλλοντος ώστε να 
αυξηθούν τα κίνητρα των μαθητών και να ενισχυθεί το σύνολο των γνωστικών, κοινωνικών 
και ψηφιακών δεξιοτήτων τους (Wetzel & Brophy, 2014). Με ολιστική προσέγγιση, με 
πολλαπλούς στόχους μάθησης και με το μοντέλο CLIL (Frigols Martin, 2011), οι μαθητές 
διδάσκονται μέσω της Αγγλικής Γλώσσας το περιεχόμενο πολλών αντικειμένων. Υπάρχει, 
επίσης, διαθεματική διασύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα Γλώσσα, Αγγλική Γλώσσα, 
Γεωγραφία, Πληροφορική -με τη χρήση ΤΠΕ και τη διδασκαλία για την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο-, Μουσική και Εικαστικά. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας, από το 

Σεπτέμβριο 2017 έως και τον Ιούνιο 2018. Οι μαθητές σε εβδομαδιαία βάση συμμετείχαν, 
ατομικά και ομαδικά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στην υλοποίηση μιας δραστηριότητας 
με στόχο την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας της δράσης.  

• ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ (WELCOME) 
Στην αρχή του έργου παρουσιάστηκαν οι στόχοι και ένα επεξηγηματικό σχεδιάγραμμα 

του project ώστε οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα να γνωρίζουν με 
σαφήνεια τους παιδαγωγικούς στόχους που εξυπηρετούν οι δραστηριότητες που 
σχεδιάστηκαν για το συγκεκριμένο συνεργατικό πρόγραμμα. 

• ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (WHO WE ARE) 
Οι συμμετέχοντες καθηγητές κατέγραψαν τα στοιχεία τους, τις τάξεις που συμμετείχαν 

στο project, την ηλικία των μαθητών που συμμετείχαν και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς 
από το ίδιο σχολείο που συνεργάστηκαν κατά την υλοποίηση της δράσης. Με αυτόν τον 
τρόπο η δράση απέκτησε ταυτότητα και οι συμμετέχοντες άρχισαν να αισθάνονται μέλη 
μιας ευρύτερης Ευρωπαϊκής ομάδας, με πολλά κοινά στοιχεία και με κοινούς στόχους. 

• ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ… (WE ARE FROM...) 
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Με την εφαρμογή zeemaps οι μαθητές κάθε τάξης εντόπισαν στο χάρτη το σημείο που 
βρίσκεται το σχολείο τους. ΈΈπειτα, συνέταξαν ένα μικρό κείμενο το οποίο καταχώρισαν στο 
χάρτη ώστε οι εταίροι τους να μάθουν λίγα περισσότερα στοιχεία για τους συνεργάτες τους. 
ΈΈτσι, η συνεργασία αποτυπώθηκε σε μια διαδραστική εικόνα που ενίσχυσε το συναίσθημα 
της ομάδας.   

• ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ (GETTING TO KNOW EACH OTHER) 
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των δυο κρατών. Οι μαθητές της κάθε 

χώρας μετά από έρευνα, έκαναν ερωτήσεις στους συμμαθητές τους σχετικά με σημαντικά 
γεωγραφικά στοιχεία της κάθε χώρας, το σχολείο τους, τις παραδόσεις και τις συνήθειές 
τους, Αρχικά, ανήρτησαν τις ερωτήσεις τους σε ένα διαδραστικό πίνακα padlet ώστε οι 
συμμαθητές τους σε κάθε ομάδα να μπορέσουν να τις διαβάσουν και να σκεφτούν τις 
απαντήσεις τους. ΈΈπειτα, ανέβασαν βίντεο με τους ίδιους να θέτουν τις ερωτήσεις. Οι 
μαθητές της άλλης χώρας διάβασαν τις ερωτήσεις και δημοσίευσαν βίντεο με τις απαντήσεις 
που έδωσαν οι ίδιοι. 

• 5 ΧΩΡΕΣ, 5 ΜΝΗΜΕΙΑ (5 COUNTRIES, 5 MONUMENTS) 
Στη θεματική αυτή ενότητα, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά σε διακρατικό και 

ενδοσχολικό επίπεδο για να εξερευνήσουν τις χώρες και τα μνημεία με σκοπό να 
δημιουργήσουν τουριστικούς οδηγούς. Συγκέντρωσαν πληροφορίες για τη χώρα τους και το 
μνημείο που επέλεξαν στα Αγγλικά, τη γλώσσα επικοινωνίας της δράσης και στην εθνική 
τους γλώσσα σε έξι ξεχωριστούς διαδραστικούς πίνακες padlet. Οι συμμαθητές τους από τις 
άλλες χώρες μετέφρασαν το υλικό στη γλώσσα τους και το ανήρτησαν στους πίνακες. Με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν έξι τουριστικοί οδηγοί για τις συγκεκριμένες χώρες κι έξι 
τουριστικοί οδηγοί για τα εξής μνημεία: την Ακρόπολη, τη Σαγράδα Φαμίλια, τα Νουράγκε, 
τον Πύργο του ΆΆιφελ και το Βασιλικό Κάστρο στο Τσεσινί, σε έξι γλώσσες, στα Αγγλικά και 
στην εθνική γλώσσα των μελών. Οι μαθητές παρουσίασαν τα τουριστικά τους φυλλάδια με 
τις εφαρμογές Lucidpress, genially και Canva. Παράλληλα, οι άλλες ομάδες εμπνεύστηκαν, 
σχεδίασαν κι έφτιαξαν ενθύμια για την κάθε χώρα, αναρτώντας όχι μόνο το τελικό προϊόν 
αλλά και τις οδηγίες ώστε να μπορέσουν οι συνεργάτες τους να τα κατασκευάσουν και οι 
ίδιοι. 

• ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROJECT LOGO) 
Στη συνέχεια ακολούθησε η δημιουργία του συνεργατικού λογότυπου. Οι μαθητές κάθε 

τάξης έφτιαξαν ομαδικά πέντε λογότυπα και τα ανήρτησαν σε διαδραστικό πίνακα padlet. 
Από αυτά η κάθε τάξη επέλεξε ένα για να την αντιπροσωπεύσει. ΈΈπειτα, τα πέντε λογότυπα 
που είχαν προκριθεί ετέθησαν σε ψηφοφορία κι έτσι αναδείχθηκε το λογότυπο του 
προγράμματος από όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στη δράση. 

 
Εικόνα 1:  Συνεργατικό λογότυπο 

 

• ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (MULTILINGUAL INTERACTIVE      
     DICTIONARY)  
Οι μαθητές μετά από συζήτηση επέλεξαν φράσεις που θεώρησαν ότι είναι χρήσιμο να 

γνωρίζει κάποιος όταν επισκέπτεται μια άλλη χώρα. ΈΈγραψαν αυτές τις φράσεις σε ένα 
συνεργατικό διαδραστικό πίνακα padlet στα Αγγλικά και στην κάθε εθνική γλώσσα των 
μελών του προγράμματος. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση και αυθεντικότητα, 
βιντεοσκόπησαν τους ίδιους τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις φράσεις αυτές στη γλώσσα 
τους. Δημιουργήθηκε, επομένως, συνεργατικά ένα τουριστικό διαδραστικό λεξικό σε 6 
γλώσσες. 
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• ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ (MONUMENTAL EUROPE QUIZZES)  
Αξιοποιώντας τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έγιναν για να γνωριστούν οι 

συμμετέχοντες στην αρχή της δράσης, οι μαθητές κάθε τάξης χρησιμοποίησαν εφαρμογές 
και διαδικτυακά εργαλεία, δημιούργησαν και έπαιξαν κουίζ γνώσεων.  

• MONUMENTAL EUROPE CALENDAR 2018 (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 
Οι μαθητές κάθε χώρας εργάστηκαν ομαδικά και ερεύνησαν σχετικά με τις γιορτές, τις 

αργίες και τις σημαντικές παγκόσμιες ή εθνικές ημέρες του έτους 2018. Συγκέντρωσαν τις 
πληροφορίες που συνέλεξαν σε ένα διαδραστικό πίνακα και στο φόρουμ του ιστότοπου του 
προγράμματος. ΈΈγραψαν, επίσης, προτάσεις για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την προστατέψουμε και να την βάλουμε στη 
ζωή μας. Τέλος, με όλο το υλικό που δημιούργησαν, έφτιαξαν ένα ημερολόγιο για το 2018-
2019 σε ένα συνεργατικό έγγραφο της Google και το εμπλούτισαν με φωτογραφικό υλικό 
από τα μνημεία, τους χάρτες, Το ημερολόγιο τυπώθηκε και αναρτήθηκε στα σχολεία. 

 
                                         Εικόνα 2: Συνεργατικό Ημερολόγιο 

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (MONUMENTAL SHOPPING CONTEST) 
Αυτή η δραστηριότητα είχε ως κύριο στόχο να αναλάβουν οι μαθητές να ενημερώσουν 

τους συμμαθητές τους σε άλλα τμήματα και τάξεις στο σχολείο, σχετικά με το θέμα του 
προγράμματος, τα μνημεία και το συμβολισμό τους, να καλλιεργήσουν το αίσθημα της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να τους ενθαρρύνουν να λάβουν μέρος στη δράση, 
συμμετέχοντας σε ένα διαγωνισμό. ΌΌλες οι συνεργαζόμενες τάξεις ετοίμασαν μια αφίσα με 
τα μνημεία των πέντε συνεργαζόμενων χωρών και έγραψαν τις συμμετέχουσες χώρες και το 
όνομα των αντίστοιχων μνημείων στα ελληνικά, γαλλικά, πολωνικά, ιταλικά και 
καταλανικά. Ανήρτησαν την αφίσα στο σχολείο και σε κεντρικά σημεία των πόλεων, όπως 
στο Δημαρχείο, σε άλλα σχολεία και καταστήματα, καλώντας τους συμπολίτες τους να 
λάβουν μέρος σε ένα σχολικό διαγωνισμό, να μαντέψουν σε ποιά χώρα βρίσκεται το μνημείο 
που απεικόνιζε η κάθε φωτογραφία και να συμπληρώσουν τις απαντήσεις και τα στοιχεία 
τους σε ένα μικρό δελτίο. ΈΈπειτα από κλήρωση που έγινε στις τάξεις, αναδείχτηκε ο νικητής 
στον οποίο δόθηκε ένα συμβολικό δώρο. 
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Εικόνα 3: Αφίσα Διαγωνισμού 

• ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΔΟΥΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (MONUMENTAL EUROPE 
HYMN 

Η συνεργατική δημιουργία ενός τραγουδιού ήταν η επόμενη δραστηριότητα. Οι 
μαθητές όλων των χωρών έγραψαν έναν ύμνο για τις μεγάλες αξίες της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αξίες ανθρωπισμού και πολιτισμού. Δεδομένου ότι οι γλώσσες 
αποτελούν μέρος της ζωής των ανθρώπων, της ιστορίας τους και της κληρονομιάς τους, το 
τραγούδι που εμπνεύστηκαν οι μαθητές αναδεικνύει δυο αξίες που συνδέονται άρρηκτα, τη 
γλώσσα και την πολιτιστική κληρονομιά. Η μελωδία ήταν από το τραγούδι που γράφτηκε 
για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992 στη Βαρκελώνη, με τίτλο "Amigos para 
siempre-Friends for Life", σε στίχους Don Black και σε μουσική του Andrew Lloyd Webber, 
τραγουδισμένο από τον τενόρο José Carreras της Καταλονίας και τη Sarah Brightman. Οι 
μαθητές έγραψαν στο συνεργατικό εργαλείο Meeting Words στίχους για το ρεφρέν στα 
Αγγλικά και από μια στροφή στη γλώσσα τους, εξηγώντας στα Αγγλικά το νόημα και την 
προφορά. Σε padlet ανέβασαν τις ηχογραφήσεις κάθε στροφής στη γλώσσα τους. ΈΈπειτα, η 
κάθε χώρα τραγούδησε το τραγούδι και στις έξι γλώσσες. Τέλος, με τη συνένωση των 
αποσπασμάτων, προέκυψε ένα ενιαίο βίντεο, με όλο το τραγούδι τραγουδισμένο από όλους 
τους μαθητές στην εθνική τους γλώσσα και στα Αγγλικά (Fina Vendrell Vila, 2018), ένα 
τραγούδι με στίχους σε έξι γλώσσες, γεμάτο υπέροχα συναισθήματα και μηνύματα.  

• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (MONUMENTAL EUROPE TYPICAL DANCES) 
Ο χορός, στοιχείο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμβολο της συλλογικής 

πολιτισμικής μας ταυτότητας, αποτέλεσε την επόμενη ενότητα της δράσης. Οι μαθητές κάθε 
τάξης χόρεψαν έναν παραδοσιακό χορό της επιλογής τους. Κάθε χώρα ανήρτησε σε ένα 
padlet το βίντεο με πληροφορίες για το χορό και τις επιμέρους οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο, 
οι μαθητές έμαθαν να χορεύουν έξι παραδοσιακούς Ευρωπαϊκούς χορούς και βίωσαν μια 
μεγάλη Ευρωπαϊκή γιορτή. 

• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (EUROPEAN MONUMENT  
     CONTEST) 
ΈΈνας διασχολικός διαγωνισμός για το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού μνημείου για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ήταν η επόμενη πρόκληση στην οποία συμμετείχαν 
οι μαθητές. Οι μαθητές κάθε χώρας χωρίστηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν ένα μνημείο που 
θα αντιπροσωπεύει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Από τα συνεργατικά σχέδια που 
δημιουργήθηκαν, επιλέχθηκε ένα που προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία όλων των μαθητών 
με την εφαρμογή google forms.  
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Εικόνα 4: Η αφίσα του διαγωνισμού και το νικητήριο μνημείο 

• Η ΜΑΣΚΟΤ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ (M.E., THE TRAVELING MASCOT) 
Από τον Ιανουάριο έως και τα τέλη Μαΐου, η μασκότ του προγράμματος, M.E. the 

dragon, την οποία επιμελήθηκαν οι μαθητές από την Καταλονία, ταξίδεψε στις πέντε χώρες. 
Με αφετηρία και τελικό προορισμό το σχολείο στην Ισπανία, κι ενδιάμεσους σταθμούς τη 
Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, κατά τη διάρκεια των 15 ημερών της 
παραμονής της μασκότ σε κάθε χώρα, οι μαθητές κρατούσαν σημειώσεις στο ημερολόγιό 
της σχετικά με τη μετακίνηση, την κράτηση πτήσης και την τιμή, τη διαμονή και, γενικότερα, 
την περιήγηση της με τους μαθητές στην πόλη και στη χώρα. Επίσης, έβγαλαν φωτογραφίες 
και έφτιαξαν βίντεο. Το υλικό που συγκεντρώθηκε στο ημερολόγιο έγινε ένα ψηφιακό 
βιβλίο ώστε να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση σε αυτό. 

• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (MONUMENTAL EUROPE EVALUATION) 
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση της δράσης από όλους τους 

συμμετέχοντες στη σελίδα της αξιολόγησης που δημιουργήθηκε στον ιστότοπο του 
προγράμματος. Oι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι προτάσεις των μαθητών αποτυπώθηκαν 
στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν μέσω google forms. Οι μαθητές μαζί με τους γονείς 
τους, εφαρμόζοντας τη θεωρία της αντεστραμμένης τάξης, αφού μελέτησαν στον 
υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό, στο σπίτι τους, το παραχθέν υλικό, παρακίνησαν τους 
γονείς τους να εκφράσουν και αυτοί τη γνώμη τους, επιλέγοντας από συγκεκριμένη λίστα ή 
με δικό τους σχόλιο, στο διαδικτυακό εργαλείο AnswerGarden που χρησιμοποιήθηκε για να 
διαπιστωθεί ο θετικός αντίκτυπος που οι γονείς θεωρούσαν ότι είχε το πρόγραμμα στα 
παιδιά τους. Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τη γνώμη τους για την ενσωμάτωση στη 
διδακτέα ύλη, τη χρήση των ΤΠΕ, τον αντίκτυπο του προγράμματος και τις προτάσεις τους 
στο αντίστοιχο διαδικτυακό/ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. 

 
Εικόνα 5: Αξιολόγηση γονέων 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η δημιουργική χρήση των ΤΠΕ συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη σύμπραξη των 

σχολείων, τόσο ως προς το σχεδιασμό και το συντονισμό του έργου όσο και ως προς την 
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών. Για την επικοινωνία 
χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία του Twinspace, τα emails, και το skype. Για την υλοποίηση 
του έργου αξιοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία από συνεργατικά εργαλεία web 2.0, τα οποία οι 
μαθητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία ανακάλυπταν, εξερευνούσαν και με τα οποία 
εξοικειώνονταν. Οι μαθητές ετοίμασαν ψηφιακή παρουσίαση με πληροφορίες για την πόλη 



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 589 

και τη χώρα τους σύμφωνα με τις ερωτήσεις των συνεργατών τους. Στα padlet 
συγκέντρωσαν πληροφορίες για τα μνημεία και τις χώρες τους, τα σουνεβίρ που έφτιαξαν, 
το πολυγλωσσικό λεξικό και τις αρχικές παρουσιάσεις του ύμνου του Monumental Europe. 
Για τα τουριστικά φυλλάδια χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Lucidpress, genially και Canva. 
Με το Padlet και τα εργαλεία google forms υλοποιήθηκαν οι ψηφοφορίες. Με τα λογισμικά 
Image Chef, pizap, PicMonkey και Picasa έγινε η επεξεργασία των εικόνων. Με την εφαρμογή 
genially έγινε η χρονογραμμή του έργου. Με τα εργαλεία kahoot, learningapps.org, goconqr, 
google forms και socrative. ετοίμασαν τα κουίζ. Με τις εφαρμογές issuu, calameo 
συγκεντρώθηκε υλικό από το ταξίδι της μασκότ και τις ερωτήσεις του κουιζ. Με το 
Meetingwords έγραψαν συνεργατικά τους στίχους του τραγουδιού τους. Για την αξιολόγηση 
χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές google forms και answergarden. Παρουσιάσεις για το έργο 
έγιναν με την εφαρμογή movie maker, flipsnack και powtoon. Οι δημοσιεύσεις έγιναν 
σύμφωνα με την νομοθεσία, με γραπτή συναίνεση των γονέων. 

Από τα αρχικά στάδια έως και την ολοκλήρωσή του έργου, αναπτύχθηκε και 
εφαρμόστηκε ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό σχέδιο ασύγχρονης και σύγχρονης 
επικοινωνίας. Για το σχεδιασμό και συντονισμό του έργου χρησιμοποιήθηκαν τα emails, το 
twinmail, η γωνιά των εκπαιδευτικών, το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του έργου και η 
πλατφόρμα του Twinspace, συνολικά. Τα οργανογράμματα στο twinspace και η σαφής 
διάρθρωση του έργου καθώς και οι λεπτομερείς πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε 
σελίδα διευκόλυναν την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη της γνώσης, επεξηγούσαν τους 
στόχους της επικοινωνίας και της εργασίας τους και καθόριζαν τη σταθερότητα της 
αλληλεπίδρασης στο project. Οι συμμετέχουσες τάξεις μοιράστηκαν το έργο τους στις 
σελίδες του twinspace και στο φόρουμ με τους δικούς τους λογαριασμούς. Σχεδιάστηκαν 
δραστηριότητες που προϋπέθεταν την αλληλεπίδραση, όπως η παραγωγή ταξιδιωτικών 
φυλλαδίων για τα μνημεία, η από κοινού δημιουργία τραγουδιού, η συγγραφή του 
ημερολογίου της μασκότ, οι χοροί και οι ψηφοφορίες. Το φόρουμ, τα συνεργατικά έγγραφα 
και τα web εργαλεία, όπως η εφαρμογή Meetingwords, ενθάρρυναν την αλληλεπίδραση. Οι 
τηλεδιασκέψεις μέσω Skype και οι εκδηλώσεις Live βοήθησαν τους συμμετέχοντες να 
επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά και άμεσα και λειτούργησαν εμψυχωτικά. Συνολικά, με 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας βελτιώθηκε η ικανότητα των μαθητών για 
διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Το έργο ανέπτυξε με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο τη σκέψη των μαθητών ώστε να 
μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Οι δραστηριότητες 
σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές του γνωστικού εποικοδομισμού ώστε να μπορέσουν να 
επεξεργαστούν τις εμπειρίες που βίωναν, να τις αξιολογήσουν και να μπορέσουν να 
οικοδομήσουν γνώσεις και θετικές στάσεις. Με καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Bruner, 1996), 
βιωματική εμπλοκή και ομαδοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, 2000), οι μαθητές συμμετείχαν 
ενεργά σε εθνικές και διακρατικές ομάδες προσεγγίζοντας τη μάθηση πολύπλευρα. 
Ετοίμασαν πρωτότυπες ψηφιακές δημιουργίες για την πόλη τους και τη χώρα τους, και 
τουριστικά φυλλάδια σε 6 γλώσσες για την προώθηση των τοπικών μνημείων. Η συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς, όπως σε αυτόν που συμμετείχαν πολίτες από τις 5 πόλεις, σε κουίζ, σε 
κατασκευές, όπως με τα σουβενίρ και το μνημείο, σε χορούς, και σε συνεργατική συγγραφή, 
όπως με το ημερολόγιο ΜΕ 2018, το ημερολόγιο της μασκότ και το τραγούδι, συνέδεσε τη 
μάθηση με εμπειρίες. Οι μαθητές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες κι ευθύνες, συμμετείχαν 
σε συζήτηση στο φόρουμ, ψήφισαν το λογότυπο του έργου, αξιολόγησαν τη δράση τους και 
ανέβασαν δικά τους σχόλια. Με την τεχνική της αντεστραμμένης τάξης ενέπλεξαν ενεργά 
τους γονείς τους, οι οποίοι συμμετείχαν στην αξιολόγηση της δράσης. Οι παιδαγωγικές 
τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και η αλληλεπίδραση που επιτεύχθηκε συνέβαλαν στην 
καλλιέργεια των αναλυτικό-συνθετικών ικανοτήτων μαθητών, της δημιουργικότητάς τους, 
του συλλογικού πνεύματος και του σεβασμού στους διαφορετικούς πολιτισμούς και την 
πολυγλωσσία, ενισχύοντας παράλληλα τα κίνητρα μάθησης. 

Το έργο έχει παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε πολλές εκδηλώσεις: 
στον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Sergio Mattarella, στο Δημαρχείο, στο Μουσείο 
Gramsci Ghilarza, στο USR Sardinia Progetto Erasmus+ "Cosmopolitismo Digitale στη Σαρδηνία, 
σε δύο παρουσιάσεις eTwinning έργων για εκπαιδευτικούς στον Πύργο Ηλείας, στην 
παρουσίαση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τους Teachers4Europe στην Πάτρα, στην 
παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και eTwinning, 2017-18 που 
διοργανώθηκε από την Δ/νση Π.Ε. Ηλείας, σε μια eTwinning εκδήλωση κατάρτισης 
εκπαιδευτικών στη Manresa, πόλη της Καταλονίας στην επαρχία της Βαρκελώνης, σε 
παρουσίαση διεθνών έργων στο Ναβάς στην επαρχία της Βαρκελώνης στην Καταλονία, σε 
σχολικές παραστάσεις στη Γαλλία και στην Πολωνία.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η μεγάλη ποικιλία συνεργατικών αποτελεσμάτων καταδεικνύει την επιτυχημένη 

συνεργασία των συντελεστών της διασχολικής αυτής δράσης. Από την αρχή της υλοποίησης 
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της δράσης οι μαθητές είχαν μια νέα πρόκληση, να ανακαλύψουν χώρες, μνημεία και 
πολιτισμούς από την Ευρώπη και να διαδώσουν τις νέες γνώσεις τους πέρα από την τάξη 
τους, στο σχολείο και τις πόλεις τους. Το σχέδιο του έργου ολοκληρώθηκε πλήρως καθώς οι 
συμμετέχοντες δημιούργησαν από κοινού πρωτότυπο υλικό σε συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες. Πολύ σημαντικός είναι ο αντίκτυπος του τραγουδιού που τραγουδήθηκε σε έξι 
διαφορετικές γλώσσες και παρουσιάστηκε στα σχολεία στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το 
συνεργατικό έργο, "The Stone Dome" αντιπροσωπεύει την ενίσχυση της Ευρώπης με όλες τις 
χώρες ενωμένες ως σύμβολο του σύγχρονου και καινοτόμου κόσμου. Η συμμετοχή τους 
συνέβαλε σημαντικά στην ποιοτική ενίσχυση της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Από την 
αξιολόγηση που έγινε αναδείχθηκαν προτάσεις για βελτίωση σε μελλοντικά έργα, αλλά και 
για την επεκτασιμότητα της δράσης. Το project βοήθησε τους μαθητές να γίνουν πιο 
αυτόνομοι, δημιουργικοί, κοινωνικοί, επικοινωνιακοί και εξωστρεφείς, καλλιεργώντας το 
σεβασμό σε μια πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.  

Η επίτευξη όλων των στόχων σύμφωνα με τις προθεσμίες που ετέθησαν και το 
σχεδιασμό πρόσφερε ικανοποίηση σε όλα τα μέλη της μεγάλης αυτής Ευρωπαϊκής ομάδας. 
ΉΉταν μια ιδιαίτερη ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν και να αντιληφθούν 
την έννοια της συν-ευθύνης, της ισοτιμίας και της συλλογικότητας μέσα από την 
πολυμορφία και την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτήριζε την ομάδα. 

Ο Χένρι Φορντ είπε «Το ότι συναντηθήκαμε είναι η αρχή, ότι παραμείναμε μαζί η 
πρόοδος και ότι συνεργαστήκαμε η επιτυχία». Εκτός από τη μεγάλη χαρά και το αίσθημα 
επίτευξης των στόχων που ετέθησαν, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι οικογένειες τους και οι 
πολίτες των τοπικών κοινωνιών που έλαβαν γνώση των δραστηριοτήτων του προγράμματος 
είναι κοινωνοί της οικουμενικής αξίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του ρόλου που 
μπορεί να διαδραματίσει στην Ευρώπη του αύριο. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

ΈΈνα μεγάλο ευχαριστώ στο eΤwinning, τη μεγαλύτερη κοινότητα σχολείων της 
Ευρώπης, στους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν, στους γονείς για την εμπιστοσύνη 
τους και στους μαθητές μας που έγιναν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές αυτής της υπέροχης 
εκπαιδευτικής δράσης με θέμα την αξία και την πολυμορφία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. 
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Δημιουργικότητα και STEAM 
 

Χάσκου Σοφία1 Σπανούδη Δήμητρα2   Παπαδημητρίου Ελένη 
 

1 Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών  
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2 Εκπαιδευτικός, MSc 
dimspa1965@gmail.com 

 
Εκπαιδευτικός 

Elpapadim94@gmail.com 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έννοια της δημιουργικότητας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις μέρες μας και 

απασχολεί όλο και περισσότερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα παιδιά. 
Αναφέρεται σε ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένα άτομο δημιουργεί κάτι καινούριο, 
που έχει κάποια αξία. ΉΉ έννοια του «καινούριου» μπορεί να αναφέρεται στον δημιουργό ή 
στην κοινωνία ή στον τομέα στον οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η καινοφάνεια.  Αντίστοιχα ,η 
έννοια της «αξίας» της καινούριας αυτής δημιουργίας μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. 
Το διακριτικό χαρακτηριστικό της δημιουργίας είναι η νεωτερικότητα και η πρωτοτυπία. 
Πολλοί μελετητές της εκπαίδευσης αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα 
των μαθητών και για να πετύχουν αυτό το στόχο υιοθετούν τη μεθοδολογία STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) που προσεγγίζει διαθεματικά αντικείμενα όπως η 
Φυσική, η Τεχνολογία, η Μηχανική, η Τέχνη και τα Μαθηματικά. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να αποτυπώσει βιβλιογραφικά την έννοια και τα χαρακτηριστικά της 
δημιουργικότητας και να καταδείξει πώς η τελευταία μπορεί να ενισχυθεί μέσα από 
δραστηριότητες STEAM.   
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημιουργικότητα, προσέγγιση STEAM 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η αλλαγή που παρατηρείται στη μελέτη τη έννοιας της δημιουργικότητας είναι 
αποτέλεσμα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε εποχή. 
Δεν είναι απαραίτητο να αρχίσει κανείς με έναν απόλυτο ορισμό μιας ολότητας προκειμένου 
να τη μελετήσει ,δεδομένου πως είναι αρκετά δύσκολο να οριστεί κάτι για το οποίο η 
επιστημονική κοινότητα έχει περιορισμένα στοιχεία. Από την άλλη μεριά  θα ήταν 
ανακριβές να πει κανείς πως δε διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες για τη δημιουργικότητα, 
αν αναλογιστεί την πληθώρα δεδομένων που υπάρχουν για τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας των δημιουργικών ατόμων. ΈΈχει υποστηριχθεί ότι η δημιουργικότητα 
είναι κυρίως αποτέλεσμα εξάσκησης και σκληρής δουλειάς, καθώς πιστεύεται από πληθώρα 
ερευνητών ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έως ένα βαθμό δημιουργικοί, γεγονός που οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως η δημιουργικότητα είναι ικανότητα του ατόμου που μπορεί να 
καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί (Kosslyn,1980). 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η θεωρητική προοπτική των ερευνητών δημιουργικότητας καθορίζει συνήθως πώς 
προσπαθούν να αξιολογήσουν το πρωτότυπο έργο που κάθε φορά παράγεται. Εκείνοι που 
υπογραμμίζουν μια προσωποκεντρική άποψη για τη δημιουργικότητα αξιολογούν συνήθως 
τη δημιουργικότητα σε σχέση με προσωπικές ιδιότητες, όπως η νοημοσύνη ή ακόμα η 
προσωπικότητα του ατόμου (Guilford, 1950). Επίσης, μερικοί ερευνητές κρίνουν τη 
δημιουργικότητα από κλινικής πλευράς καθώς τη θεωρούν αποτέλεσμα ασυνήθιστης 
διαδικασίας της προσωπικότητας. Εκείνοι που υπογραμμίζουν μια άποψη επικεντρωμένη 
στη διαδικασία αξιολογούν συχνά τη δημιουργικότητα σε σχέση με νοητικές  διαδικασίες 
όπως η επίλυση προβλήματος, ενώ εκείνοι που υπογραμμίζουν το ρόλο του περιβάλλοντος 
εστιάζουν στο ρόλο του κλίματος για τη δημιουργικότητα (Mednick,1962).  

 Ο Parkhurst (1999) πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό της δημιουργικότητας: «η 
δυνατότητα ή η ποιότητα που επιδεικνύεται κατά την επίλυση των έως τώρα άλυτων 
προβλημάτων, όταν αναπτύσσονται νέες λύσεις στα προβλήματα, που άλλοι έχουν λύσει 
διαφορετικά ή όταν αναπτύσσονται πρωτότυπα και νεωτερικά προϊόντα». 

Εντούτοις, αυτός ο ορισμός αποτυγχάνει να περιλάβει ρητά το ρόλο της κοινωνικής 
αξιολόγησης στη μελέτη για τη δημιουργικότητα ή τη δημιουργική επίλυση προβλήματος 
(Csikszentmihalyi, 1999). ΈΈχουν υπάρξει πρόσφατες προσπάθειες για να ενσωματωθεί μια 



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 592 

πολυδιάστατη προοπτική στην αξιολόγηση της δημιουργικότητας  ώστε  να θεωρείται 
αποτέλεσμα μιας  σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος, που 
καταλήγει σε ένα δημιουργικό προϊόν (Csikszentmihalyi, 1988). Αν και αυτές οι προσεγγίσεις 
κατέχουν μεγάλο εύρος και βάθος στη θεώρηση του πολυσύνθετου της  δημιουργικότητας, 
και πάλι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως προς τον ακριβή ορισμό της. 

ΈΈνας από τους πρώτους ορισμούς που δόθηκαν στην έννοια της δημιουργικότητας 
είναι αυτός του Guilford (1950): «Η δημιουργικότητα καλύπτει τις πιο χαρακτηριστικές 
ικανότητες των δημιουργικών ατόμων, που καθορίζουν την πιθανότητα για ένα άτομο να 
εκφράσει μια δημιουργική συμπεριφορά, η οποία να εκδηλώνεται με εφευρετικότητα, 
σύνθεση και σχεδιασμό». Αν και αρκετά ταυτολογικός αυτός ο ορισμός, περιέχει στοιχεία 
που επιβεβαιώνονται από τους ερευνητές. 

Ο Torrance (1963), ένας από τους κυριότερους ερευνητές στον τομέα της δημιουργικής 
σκέψης, ορίζει την δημιουργικότητα ως «τη διαδικασία του να γίνεσαι ευαίσθητος σε 
προβλήματα, σε ανεπάρκειες, σε κενά στη γνώση, σε στοιχεία που λείπουν, σε δυσαρμονίες, 
να προσδιορίζεις τις δυσκολίες, να ψάχνεις για λύσεις, να κάνεις υποθέσεις για την κάλυψη 
των ανεπαρκειών, να ελέγχεις και να τροποποιείς αυτές τις υποθέσεις και να εξωτερικεύεις 
τα αποτελέσματα».  

Ως προδιάθεση με καθολικό χαρακτήρα θεωρεί την δημιουργικότητα και ο Maslow 
(1968) λέγοντας ότι είναι «ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό του ατόμου που 
αυτοπραγματώνεται». 

 Στον ορισμό του Mac Kinnon (1961,1962): «η δημιουργικότητα είναι μια διαδικασία που 
διαδραματίζεται μέσα στο χρόνο και χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, πνεύμα 
προσαρμογής και την φροντίδα για μια συγκεκριμένη πραγματοποίηση», όπως και στον 
ορισμό του Taylor: «η δημιουργικότητα είναι μια νοητική διαδικασία που έχει ως 
αποτέλεσμα την παραγωγή ιδεών ταυτόχρονα καινούριων και χρήσιμων», τονίζεται η 
έννοια της διαδικασίας και επισημαίνεται η σημασία της χρησιμότητας και καταλληλότητας 
των δημιουργικών αποτελεσμάτων (Ξανθάκου,1999). Δημιουργικότητα μπορεί να θεωρηθεί 
η ικανότητα κάποιου να παράγει ένα πρωτότυπο έργο που ανταποκρίνεται στους 
περιορισμούς της εκάστοτε εργασίας του (Lubart, 1994).  

Σύμφωνα με τον Mednick (1963) η δημιουργική σκέψη είναι διαδικασία διαμόρφωσης 
νέων συνειρμικών πλεγμάτων, τα οποία ικανοποιούν κάποιες ειδικές ανάγκες ή είναι απλά 
χρήσιμα. Ο βαθμός της δημιουργικότητας εξαρτάται από το πόσο απομακρυσμένα και 
άσχετα μεταξύ τους είναι τα στοιχεία των συνειρμών.  Υποστηρίζει, επίσης, ότι τα άτομα 
διαφοροποιούνται σε δύο τύπους ως προς την «συνδυαστική ιεραρχία», τον τρόπο δηλαδή 
οργάνωσης των συνειρμών. Στον ένα τύπο ανήκουν τα δημιουργικά άτομα που λειτουργούν 
με οριζόντια ιεραρχία, αντιδρούν δηλαδή σε μια ιδέα σχετικά αργά, αλλά σταθερά και 
παράγουν πολλές απαντήσεις λόγω μιας επιφανειακής και επίπεδης συνειρμικής ικανότητας. 
Τα άτομα που ακολουθούν την κάθετη ιεραρχία ανήκουν στον δεύτερο τύπο, τα οποία 
αντιδρούν πιο γρήγορα, αλλά δίνουν λιγότερες και πιο στερεότυπες απαντήσεις, γιατί η 
συνειρμική τους ικανότητα προβαίνει κυρίως σε βάθος.  

Οι Wallach και Kogan (1965), αν και στο έργο τους προσπάθησαν να αποδείξουν την 
ανεξαρτησία της δημιουργικής σκέψης από την νοημοσύνη, όπως ο Guilford, πλησιάζουν με 
τις θέσεις τους τη συνειρμική θεωρία του Mednick (Μαρμαρινός,1978). Μελετώντας τις 
αυτοαναφορές δημιουργικών καλλιτεχνών και επιστημόνων κατέληξαν ότι δύο είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργικής διαδικασίας: α) Η παραγωγή συνειρμών που είναι 
άφθονοι και μοναδικοί και β) η προσέγγιση του κάθε αντικειμένου με παιγνιώδη και 
ελεύθερη διάθεση.  

Η δημιουργικότητα, επομένως, είναι μια έννοια ψυχολογική, αλλά και κοινωνική και η 
ερμηνεία της προϋποθέτει την διερεύνηση των γνωστικών μηχανισμών που βρίσκονται στο 
υπόβαθρό της, την διερεύνηση της δημιουργικής σκέψης (Κωσταρίδου-Ευκλείδη 1997).  

Η δημιουργικότητα έχει  και τη σημασία της γνωστικής ετοιμότητας την οποία 
παρουσιάζει το άτομο όταν δέχεται νέες πληροφορίες ή όταν δίνει σε παλιές πληροφορίες 
μια καινούργια οπτική γωνία. Επομένως το δημιουργικό έργο πρέπει να είναι κάτι 
πρωτότυπο και όχι ένα απλό αντίγραφο άλλων που ήδη υπάρχουν. Η πρωτοτυπία 
συγκεκριμένα ενός δημιουργικού έργου ποικίλλει κάθε φορά καθώς αυτό μπορεί να 
θεωρείται πρωτότυπο είτε για το άτομο που το παρήγαγε, είτε για μια περιορισμένη 
κοινωνική ομάδα, είτε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. ΆΆλλωστε σε κάθε τομέα υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι που μια ιδέα μπορεί να είναι πρωτότυπη, αφού πολύ συχνά αποτελεί την 
επανάληψη μιας γνωστής ιδέας με έναν καινούργιο τρόπο, την ώθηση ενός τομέα προς μια 
νέα κατεύθυνση ή την ένταξη ανομοιογενών τάσεων σε έναν τομέα (Sternberg, Kaufman & 
Pretz, 2002). 

Ο R.J.Sternberg (2001) θεωρεί ότι η δημιουργικότητα αφορά την ικανότητα του ατόμου 
να παράγει νέες και πρωτότυπες ιδέες. Η δημιουργικότητα λοιπόν παρουσιάζεται να 
διαθέτει μια διαλεκτική σχέση με τη νοημοσύνη και τη σοφία. Στο διαλεκτικό σχήμα που 
δημιουργείται η νοημοσύνη αποτελεί τη «θέση», η δημιουργικότητα την «αντίθεση» και η 
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σοφία τη «σύνθεση». Η νοημοσύνη αποτελεί την ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον. 
Η βασική αρχή της είναι ότι οι ικανότητες που απαρτίζουν τη νοημοσύνη οδηγούν τους 
ανθρώπους στην εξασφάλιση ενισχύσεων, σύμφωνα όμως πάντοτε με τις δομές των 
ενισχύσεων που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία. Για αυτό το λόγο λοιπόν εκείνο που 
θεωρούμε νοημοσύνη σε μια κοινωνία ή σε μια εποχή δεν ισχύει για κάποια άλλη. 
Επομένως, τα άτομα που διαθέτουν υψηλή νοημοσύνη ενισχύονται, επειδή προσαρμόζονται 
στα διάφορα περιβάλλοντα. Τα δημιουργικά άτομα παράγουν έργα υψηλής ποιότητας που 
πολλές φορές όμως δεν ανταποκρίνονται στην θέληση της κοινής γνώμης στην κοινωνία 
στην οποία ζουν. ΆΆρα, καθώς η δημιουργικότητα κρίνεται κάθε φορά με τα πρότυπα της 
εκάστοτε εποχής πολλά δημιουργικά έργα δεν αναγνωρίζονται και δεν γίνονται γνωστά την 
περίοδο που αυτά δημιουργήθηκαν. Τα μεγάλα δημιουργικά προϊόντα ανοίγουν συνήθως 
νέους δρόμους σε έναν τομέα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έργα που απλά 
επεκτείνουν κάποιες ήδη υπάρχουσες ιδέες. Η σοφία είναι η σύνθεση της θέσης και της 
αντίθεσης, αφού ο σοφός άνθρωπος μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ικανότητά του 
για αλλαγή-δημιουργικότητα και στην ανάγκη του για ισορροπία–νοημοσύνη, κάνοντας ένα 
σημαντικό βήμα προόδου. 

Επομένως, η δημιουργικότητα εμφανίζεται σε πολλά και διαφορετικά πεδία, όπως στη 
φιλοσοφία, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, στην εκπαίδευση, στις καλές τέχνες, στις 
επιστήμες, όπως είναι η ψυχολογία, αλλά και στις καθημερινές μας ασχολίες, π.χ. στο 
παιχνίδι, στη διακόσμηση του σπιτιού κτλ. Δημιουργικά λοιπόν προϊόντα μπορούν να 
θεωρηθούν τα βιβλία, οι πίνακες ζωγραφικής, οι διάφορες επιστημονικές θεωρίες, τα 
μουσικά έργα, τα πολιτικά και φιλοσοφικά κινήματα και άλλα πολλά που έγκεινται σε 
διάφορους και ποικίλους τομείς. Τέλος θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι γίνεται μια 
διάκριση ανάμεσα στην «εκφραστική» και στη «λειτουργική» δημιουργικότητα. Η 
«εκφραστική» δημιουργικότητα αφορά τις εικαστικές και γλωσσικές εκφραστικές μορφές 
και χαρακτηρίζει κυρίως τους καλλιτέχνες. Η «λειτουργική» δημιουργικότητα αναφέρεται 
στην ικανότητα των ατόμων να επιλύουν με έξυπνο τρόπο διάφορα προβλήματα της 
καθημερινότητας. (Νημά, 2002). 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

Μερικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα, πολύ ή 
λίγο, συνοδευτικά ή προκλητικά με τη δημιουργική παραγωγή είναι η  ανεξαρτησία στη 
διάθεση και την κοινωνική συμπεριφορά, η δυναμικότητα, η εσωστρέφεια, η ευαισθησία 
στους ερεθισμούς, η ευρύτητα ενδιαφερόντων, η αυτογνωσία, η προαίσθηση, η πνευματική 
ευκαμψία, η κοινωνική προσαρμογή και ισορροπία, η  μεταρρυθμιστική κοινωνική διάθεση 
και η σχετική αδιαφορία για τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες. Δύο άλλα 
χαρακτηριστικά αναφέρονται κυρίως στην αισθητική και λιγότερο στην επιστημονική 
δημιουργικότητα, δηλαδή η ακρότητα πεποιθήσεων και η απόρριψη εξωτερικών 
καταναγκασμών. Στα παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε  τα 
ακόλουθα: ευφυΐα, γνώση ευφράδεια, ευελιξία, πρωτοτυπία, επεξεργασία, σκεπτικισμό, 
επιμονή, διανοητική «διάθεση παιχνιδίσματος», χιούμορ, ασυμφωνία ως προς τα 
καθιερωμένα και αυτοπεποίθηση (Massialas &  Zevin, 1975).  

ΈΈνα δημιουργικό άτομο χαρακτηρίζεται από αυτονομία και αυτάρκεια, 
προοδευτικότητα, κυριαρχικότητα, πολυπλοκότητα, συναισθηματική ευαισθησία και 
εσωστρέφεια, παρορμητικότητα και φαντασία, θάρρος και τόλμη, ικανότητα για 
αυτοεπιβεβαίωση, ανεξαρτησία γνώμης και κρίσης, αυτοέλεγχο και ροπή προς το μη λογικό. 
Επιπρόσθετα, έρευνα έχει δείξει ότι τα δημιουργικά άτομα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
πνευματική ευλυγισία: μια ξεχωριστή ικανότητα του ατόμου να μεταβαίνει από ένα  τρόπο 
προσέγγισης του προβλήματος σε έναν άλλο, πνευματική ευχέρεια: η ικανότητα του ατόμου 
να παράγει πολλές διαφορετικές ιδέες, για το ίδιο πρόβλημα, πρωτοτυπία της σκέψης: η 
ικανότητα του ατόμου να παράγει περίεργες, πρωτότυπες και παράτολμες ιδέες και λύσεις 
κατά τη διαδικασία προσέγγισης ενός προβλήματος, σχετική αδιαφορία για το κοινώς 
παραδεκτό: συνοδεύεται από αναζήτηση του πρωτότυπου, του παράλογου, του 
εναλλακτικού και ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος: αντιλαμβάνονται και 
παρατηρούν λεπτομέρειες, που δεν είναι άμεσα αντιληπτές στους υπόλοιπους (Δανασσής- 
Αφεντάκης, 1997). 
 
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ STEAM 

Είναι γεγονός πως όταν παρέχεται αναπτυξιακά κατάλληλη και υψηλής ποιότητας 
εκπαίδευση στους μαθητές, εκείνοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αξιοποιήσουν την 
έμφυτή τους περιέργεια και να επιτύχουν σε κάθε τομέα ανάπτυξής τους. Τέτοια 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αναπτύσσονται μαθητοκεντρικά και ενισχύουν την μάθηση σε 
διάφορους τομείς. (Kermani & Aldemir, 2015). Τα παιδιά είναι γεννημένοι επιστήμονες και 
μηχανικοί και τα υψηλής ποιότητας μαθησιακά περιβάλλοντα στην εκπαίδευση τους 
προσφέρουν μια δομή για να βασιστεί η φυσική τάση που τους διέπει να εξερευνούν, να 
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χτίζουν και να αμφισβητούν. Η ενασχόληση των παιδιών με τις φυσικές επιστήμες σε μικρή 
ηλικία, σε συνδυασμό με άλλους τομείς όπως η τεχνολογία, τα βοηθά να ευαισθητοποιηθούν 
και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους προς την επιστήμη αλλά και επηρεάζουν την απόδοση 
στο σχολείο και την εκπαίδευσή τους (Mantzicopoulos et al., 2009). Oι εμπειρίες των παιδιών 
στα πρώτα χρόνια της ζωής τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους (Kermani & 
Aldemir, 2015) καθώς οι στάσεις των μαθητών απέναντι στις επιστήμες διαμορφώνονται 
κυρίως στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης και είναι δύσκολο να αλλάξουν στη συνέχεια της 
ζωής τους (Archer et al., 2010). Η υιοθέτηση STEAM προγραμμάτων έρχεται σε πλήρη 
σύγκλιση με την κατανόηση της πολυπλοκότητας της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας, 
τόσο σε επίπεδο διαθεματικότητας όσο και σε σχέση με την ανταπόκριση στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον (STEAM Education Program Description, 
2014).  

 Η ορολογία STEM εισήχθη το 1990 από το National Science Foundation και από τότε 
χρησιμοποιείται ως γενική περιγραφή κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής και προσέγγισης που 
αναφέρεται σε ένα ή σε περισσότερα πεδία που αυτή περικλείει (Science-Φυσικές Επιστήμες, 
Technology-Τεχνολογία, Engineering-Μηχανική & Mathematics-Μαθηματικά) (Bybee, 2010). Η 
εκπαίδευση STEM μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ολιστική προσέγγιση αναλυτικού 
προγράμματος και εκπαιδευτικών οδηγιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων, προσεγγίζοντας 
όλες τις περιοχές STEM σαν μία, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ τους (Morrison, 2006; Morrison 
& Bartlett, 2009). 

Τελευταία, παρατηρείται μία μετόπιση του ενδιαφέροντος από τη μεθοδολογία STEM 
στην εξελιγμένη εκδοχή της που βιβλιογραφικά αναφέρεται ως STEAM, με την προσθήκη 
του «Α» για τις τέχνες (arts). Ο προβληματισμός γύρω από αυτή τη νέα διάσταση του STEM 
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος. ΈΈχοντας ως βάση το ευρέως διαδεδομένο πρότυπο της 
μεθοδολογίας STEM, η STEAM αποτελεί ουσιαστικά, με την προσθήκη της τέχνης ως ενός 
από τους 5 πλέον βασικούς πυλώνες, μία επαυξημένη και πληρέστερη κατά πολλούς έκδοση 
της πρώτης. ΈΈχει παρατηρηθεί ότι η σφαιρική αντιμετώπιση ακόμα και αμιγώς 
επιστημονικών προβλημάτων μέσω της σύναψης συνδέσεων μεταξύ θετικών και 
θεωρητικών ερευνητικών περιοχών, οδηγεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην 
επιτυχή αντιμετώπισή τους, ενώ τα άτομα που είναι σε θέση να πραγματοποιούν τέτοιου 
είδους άλματα χαρακτηρίζονται συχνότερα ως δημιουργικά (Henriksen, 2014).  

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία STEAM αναγνωρίζει ως κινητήριες δυνάμεις της 
αλλαγής την Επιστήμη και την Τεχνολογία, οι οποίες εξελίσσονται και αποκτούν μορφή και 
νόημα μέσω της Μηχανικής και των Τεχνών, ενώ βάσει όλου αυτού του οικοδομήματος 
είναι τα Μαθηματικά (STEAM Education Program Description, 2014˙ Yakman & Hyonyong, 
2012).  

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του προγράμματος STEAM «οι μαθητές μαθαίνουν 
να οργανώνουν χρησιμοποιώντας τα Mαθηματικά, ενώ με τη βοήθεια της Tεχνολογίας 
ερευνούν σαν Επιστήμονες ή Ιστορικοί, ώστε να μπορούν να κατανοούν τις διεθνείς 
εξελίξεις και να επικοινωνούν σχετικά με το τι είναι απαραίτητο, επιθυμητό ή εφικτό σε 
επίπεδο Μηχανικής, με απώτερο στόχο την παγκόσμια βιωσιμότητα» (STEAM Education 
Program Description, 2014).  

Συνεπώς η Τέχνη οριοθετείται ευρύτερα, παρέχοντας ουσιαστικά ποικίλες δυνατότητες 
λειτουργικών διαθεματικών συνδέσεων μεταξύ των τεσσάρων αρχικών πυλώνων του STEM 
(Επιστήμη-Τεχνολογία-Μηχανική-Μαθηματικά). Συνοψίζοντας, μπορεί να υποστηριχτεί ότι 
οι πυλώνες του STEAM αντιπροσωπεύουν ό, τι υπάρχει στον φυσικό κόσμο μέσα από την 
Επιστήμη,  ό, τι έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
του, χρησιμοποιώντας και μετατρέποντας κατάλληλα τα φυσικά υλικά μέσα από την 
Τεχνολογία, ό, τι κατασκευάζεται από τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα μία συστηματικής και 
μεθοδευμένης διαδικασίας, μέσα από τη Μηχανική, την χρήση των αριθμών και των 
συμβόλων προκειμένου να αναπαρασταθούν, να εξηγηθούν και να υποστηριχθούν οι 
παραπάνω διαδικασίες μέσα από τα Μαθηματικά και την Γλώσσα, την Ιστορία, την 
Πολιτική, την Θεολογία, την Κοινωνιολογία, τη Μουσική, τον Χορό, την Εργονομία, την 
Ψυχολογία και τις Καλές Τέχνες μέσα από την Τέχνη (Yakman & Hyonyong, 2012).  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STEAM 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαρθρώνονται με βάση το STEAM 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στον 
εκπαιδευόμενο να πραγματοποιήσει συνδέσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων, μέσα από τη 
λειτουργική διερεύνηση θεμάτων που προσφέρονται για την ανάπτυξη διεπιστημονικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Yakman & Hyonyong, 2012).  

Η μεθοδολογία STEAM, όπως έχει ήδη περιγραφεί, επιχειρεί να συγκεράσει τους συχνά 
αντικρουόμενους τομείς των θεωρητικών και θετικών επιστημών, με συνδετικό κρίκο την 
τέχνη, δημιουργώντας μαθησιακές εμπειρίες με γνώμονα την καθημερινότητα, που 
κινούνται στο πλαίσιο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (Catchen, 2013).  
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ΈΈρευνες δείχνουν ότι η υιοθέτηση της μεθοδολογίας STEAM σε ποικίλα εκπαιδευτικά 
πλαίσια ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στις προβλεπόμενες 
δραστηριότητες, προσφέρει ευκαιρίες επιτυχίας για όλους τους μαθησιακούς τύπους, 
διευκολύνει την επικοινωνία και κοινοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενισχύει την 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την έννοια του «ενεργού πολίτη», ενεργοποιεί 
το δεξί τμήμα του εγκεφάλου, υπεύθυνο για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, μέσα 
από αναλογίες, μοντέλα, δεξιότητες, κατασκευές, τεχνικές, μεθόδους και γνώσεις καθώς 
βοηθάει στη συνειδητοποίηση της ιστορικής εξέλιξης των επιτευγμάτων και των επιρροών 
που αυτά άσκησαν στις κοινωνίες. Μέσα από τα προγράμματα STEAM, πέρα από τις εις 
βάθος γνώσεις σε κάθε αντικείμενο ανάλογα με την ηλικία τους, καθώς η προσέγγιση 
γίνεται βιωματικά, οι μαθητές αποκομίζουν οφέλη όπως το γεγονός ότι αναπτύσσουν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ενισχύουν την οργανωτική τους ικανότητα, καλλιεργούν 
δεξιότητες ηγεσίας, αποκτούν εξειδίκευση σε κάποιους τομείς με παράλληλη γνωστική 
ευελιξία για την επίτευξη διαθεματικών συνδέσεων, αναπτύσσουν την καινοτόμο και 
δημιουργική σκέψη τους και καλλιεργούν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Madden et al., 
2013):  
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌΌ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ STEAM 

Η δημιουργική σκέψη, η συνεργασία, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία αλλά και η 
επίλυση προβλήματος ανάγονται σε καίριες δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο 
πολίτης του 21ου αιώνα, προκειμένου να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις κλιμακούμενες 
και συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και του παγκοσμιοποιημένου 
κόσμου γενικότερα. Μάλιστα, προτείνεται ότι ο τρόπος ανάδειξης και ανάπτυξης αυτών δεν 
είναι η άμεση διδασκαλία, αλλά η συστηματική επεξεργασία τους μέσω της λειτουργικής 
ενσωμάτωσης στοιχείων που τις αποτελούν, σε όλο το φάσμα της διαδικασίας διδασκαλίας 
και μάθησης (The Partnership for 21st Century Learning, 2015).  

Η εκπαίδευση σε σχέση με τις δεξιότητες που απαιτούνται τον 21ο  αιώνα θέτει στο 
επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος καλείται, σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο, να 
αντιμετωπίσει ρεαλιστικά προβλήματα με την ουσιαστική εμπλοκή του και προϋποθέτουν 
την καινοτόμο και δημιουργική οπτική του. Ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει ο ίδιος την 
ευθύνη της μαθησιακής διαδικασίας και πραγματοποιεί σε βάθος έρευνες μέσα από 
διαθεματικά προγράμματα εργασίας, σε θεματικές που σχετίζονται με την παγκόσμια 
συνείδηση, την κοινωνικοπολιτική αγωγή, την υγεία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την 
οικονομία, την καινοτομία (The Partnership for 21st Century Learning, 2015).  

Με την υιοθέτηση και τη χρήση της μεθοδολογίας STEAM οι μαθητές κατακτούν και 
κατά συνέπεια είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δεξιότητες όπως το να βασίζονται στην 
περιέργεια, να παρατηρούν με ακρίβεια, να αντιλαμβάνονται ένα αντικείμενο σε 
διαφορετική μορφή, να κατασκευάζουν νοηματικά μοντέλα και να εκφράζουν τις 
παρατηρήσεις κάποιου με ακρίβεια, να συν-εργάζονται αποτελεσματικά με άλλους, να 
σκέφτονται αντικείμενα χωρικά, και να αντιλαμβάνονται κιναισθητικά ως επιστημονικά 
εργαλεία. Οι δραστηριότητες που βασίζονται στη μεθοδολογία STEAM αναπτύσσουν την 
δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την επικοινωνία, την 
πρωτοβουλία και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών (Sousa & Pilecki, 2015).  

Τα παιδιά στη σχολική ηλικία μπορούν να αξιοποιήσουν την έμφυτη περιέργειά τους 
και να μάθουν έννοιες και περιεχόμενα Φυσικών επιστημών και Μαθηματικών. Τα παιδιά 
πρέπει να προσεγγίζουν τέτοια θέματα μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για 
την ηλικία τους (Bishop-Josef et al., 2016). Σύμφωνα με τον Hunter (2015), τα παιδιά πρέπει 
από μικρή ηλικία να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για τις  STEΑM δραστηριότητες προκειμένου 
να επιτύχουν σε αυτούς τους τομείς όταν μεγαλώσουν. Είναι σημαντικό πως η βιβλιογραφία 
ολοένα και περισσότερο υποστηρίζει τη σημαντικότητα της εμπλοκής των παιδιών με την 
εκπαίδευση STEΑM σε μικρή ηλικία. Οι Stone-MacDonald et al. (2012) υποστηρίζουν πως τα 
παιδιά είναι μηχανικοί, λύτες προβλημάτων και μπορούν να συνεργαστούν με άλλους, με 
απεριόριστες δυνατότητες στην ηγεσία, την δημιουργικότητα και την καινοτομία.  

Ολοκληρώνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι οι δεξιότητες που είναι επιθυμητό να 
καλλιεργηθούν, οι τομείς που επιδιώκεται να ενισχυθούν και κατ’ επέκταση να 
στελεχωθούν, αλλά και ο ενδεδειγμένος τρόπος επίτευξης των παραπάνω, ταυτίζονται 
σημαντικά με την προσέγγιση που υιοθετείται στα STEAM εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 
σχέση με τις θεματικές που αναπτύσσουν και την ολιστική προσέγγιση αυτών (Beers, 2011). 
Σημειώνεται ότι η καλλιέργεια «θεματικών» δεξιοτήτων, σε σχέση με την Πληροφορία, την 
Επικοινωνία και την Τεχνολογία (ICT skills), που σε μεγάλο βαθμό ήταν η αιτία της ευρείας 
αποδοχής των προγραμμάτων STEM, εξακολουθεί να επιδιώκεται αλλά αποτελεί έναν μόνο 
από τους τομείς ενδιαφέροντος σήμερα. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για κατάρτιση σε τομείς 
όπως η πολιτισμική συνειδητοποίηση ή η οικολογία και η υγεία εξυπηρετούνται μέσα από 
την θεμελίωση STEAM προγραμμάτων, με τον πυλώνα “A” να εκπροσωπεί αυτή τη 
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διάσταση, ενισχύοντας έτι περισσότερο τις διαστάσεις της καινοτομίας και της 
δημιουργικότητας (The Partnership for 21st Century Learning, 2015). 
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7Νηπιαγωγός, M.Εd. «Eπιστήμες της Αγωγής»- 6ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 

sgidari@gmail.com  
 

8 Νηπιαγωγός, 2ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων 
vivikous2@windowslive.com  

 
9 Νηπιαγωγός, 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών 

georgiapagania@gmail.com  
 

10 Νηπιαγωγός και Φιλόλογος, M.Εd. στις Επιστήμες της Αγωγής και στην Συμβουλευτική,  
3o Nηπιαγωγείο Κάτω Αχαΐας 

yioulipapad@gmail.com  
 

11 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Μεσοχωρίου 
spattone69@yahoo.gr   

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To έργο «Τέχνη τέχνη είσαι εδώ;» είναι ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning, μεταξύ σχολείων 

από την Κύπρο  και την Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το σχ. έτος 2017-2018. Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα που μέσω της τέχνης  και με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στόχευε στο να 
αντιληφθούν τα παιδιά την αξία της τέχνης για τον άνθρωπο και στην ανταλλαγή ιδεών 
μεταξύ των σχολείων-συνεργατών.  Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να 
προσεγγίσουν διάφορα είδη τέχνης όπως την Αρχιτεκτονική, τη Γλυπτική, το Θέατρο, τη 
Μουσική, το Χορό, τη Ζωγραφική, το Σκίτσο, τον Κινηματογράφο, την Ποίηση και τη 
Φωτογραφία. Το έργο στηρίχθηκε στη  διαθεματική, διαπολιτισμική και ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση μέσα από μια διαδικασία καθοδηγούμενης διερεύνησης και παιγνιώδεις 
βιωματικές δραστηριότητες. Η ένταξη των ΤΠΕ και των συνεργατικών εργαλείων στο έργο 
κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών και ενδυνάμωσε τη συνεργασία  και την 
απόκτηση εκπαιδευτικών εμπειριών. Το πρόγραμμα συνέδεσε την Τέχνη με βασικούς 
στόχους  και αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και 
βασικές δεξιότητες, όπως ο πειραματισμός, η διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική 
εργασία, η εμπλοκή σε καταστάσεις προβληματισμού, η διατύπωση ερωτήσεων, και 
υποθέσεων και  η διεξαγωγή συμπερασμάτων. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τέχνη, ΤΠΕ, συνεργασία νηπιαγωγείων 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
  Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που απευθύνονται στις σχολικές μονάδες και, εν γένει, 

στην εκπαιδευτική κοινότητα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου, θέτοντας ως προτεραιότητα την διαμόρφωση ενεργών ευρωπαίων 
πολιτών διαμέσου της ανάπτυξης κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας, της πολιτισμικής 
ανταλλαγής και της προώθησης της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Ως εκ τούτου, η 
«κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης» (όπως αποκαλείται το eTwinning) συνιστά εξ 
ορισμού ένα συνεργατικό εργαλείο τόσο εντός όσο και έξω από την τάξη, καθώς διαμέσου 
της ανακαλυπτικής και συνεργατικής διαδικασίας διευκολύνει την επικοινωνία, την εξέλιξη 
των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συνεργαζόμενων 
μονάδων. ΈΈτσι, μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, η μάθηση είναι ‘εγκατεστημένη’ μέσα σε 
αυθεντικές και βιωματικές δραστηριότητες και περιβάλλον, μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο 
που ξεπερνάει τα όρια της τάξης και της κοινωνίας και φέρνει κοντά ανθρώπους με 
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (situated learning). Οι eTwinning καινοτόμες δράσεις, οι 
οποίες συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο μέσα από την ενίσχυση της μαθησιακής 
εμπειρίας, την κινητοποίηση της φαντασίας των μαθητών και τη δημιουργία κινήτρων για 
συμμετοχή και δράση, θέτουν την τέχνη στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.    

 Προσπαθώντας να ορίσει κανείς την τέχνη θα αντιληφθεί πως πρόκειται για ένα  τόσο 
πολυδιάστατο και πολύπλευρο φαινόμενο που  είναι δύσκολο να οριστεί σε λίγες γραμμές. 
Η τέχνη αποτελεί μια  ψυχική δραστηριότητα ή δημιουργία που είναι σημαντική εξαιτίας 
της έλξης που προκαλεί στα ανθρώπινα συναισθήματα, διεγείροντας τον νου ή και το 
συναίσθημα  είτε την προσεγγίσει κανείς ως δημιουργός είτε  ως  θεατής. Αντανακλά  το 
φυσικό κόσμο, επιτρέπει «ασυλλόγιστες εμπειρίες», εξασκεί και γυμνάζει την αντίληψη στο 
νέο, προσφέρει αίσθηση νοήματος ή σημασίας ή έντασης στην ανθρώπινη ζωή.  Μα πάνω 
από όλα  η τέχνη είναι μια πανανθρώπινη γλώσσα   που  μας προσφέρει επικοινωνία,  
ελπίδα,  ισορροπία  και μπορεί να αποτελέσει «προπαγάνδα» για το τι έχει πραγματικά αξία 
(De Botton, στο Πίτρη, 2017). Παρουσιάζεται σε κάθε πολιτισμό και έκφανση της ζωής με 
τέτοια  ένταση και συχνότητα  που, θα μπορούσαμε  να πούμε, πως η καλλιτεχνική 
συμπεριφορά  αποτελεί   έμφυτη ανάγκη (όσο και η δημιουργία γλώσσας), αλλά και 
αναφαίρετο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο. Φαντάζει λοιπόν αδύνατο η τέχνη να μην 
αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης.  

       Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση αποτελεί μία καινοτόμο διδακτική 
προσέγγιση, η οποία υλοποιεί πολλαπλούς στόχους, καθώς συντελεί στην ανάπτυξη του 
κριτικού συλλογισμού και της δημιουργικότητας, προάγει τη φαντασία, τη 
δημιουργικότητα, την αυτογνωσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και, εν τέλει, την 
προσωπική ανάπτυξη. Επίσης, η τέχνη μέσω της αισθητικής εμπειρίας εμπλέκει ποικίλα 
συμβολικά συστήματα, που καλλιεργούν την πολλαπλή νοημοσύνη και την ολιστική 
ανάπτυξη του παιδιού. Κάθε μορφή τέχνης μεταφέρει μηνύματα και ενεργοποιεί τη 
συγκίνηση, καθώς εκφράζονται λεπτά συναισθήματα που  συμβάλλουν στην κατανόηση 
συχνά περίπλοκων συμβόλων και δύσκολων νοημάτων, που η προσέγγισή τους θα 
δυσχεραινόταν εάν χρησιμοποιούνταν μόνο ορθολογικά επιχειρήματα (Freedman, 2006). 

Η συνεισφορά της τέχνης στην εκπαίδευση είχε διαπιστωθεί αρχικά από τον John   
Dewey (2005), ο οποίος στο σύγγραμμά του «Art as Experience» σημειώνει ότι η αισθητική 
εμπειρία συνιστά το κατεξοχήν μέσο διδασκαλίας που καλλιεργεί τη φαντασία, η οποία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση γνώσης και, κατά συνέπεια, επηρεάζει 
καθοριστικά τη μαθησιακή διαδικασία (Greene, 2000). Ομοίως, ο  Gardner (1990), ο οποίος 
εισήγαγε τη θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, πρεσβεύει ότι η τέχνη αποτελεί μία 
διανοητική διαδικασία που στηρίζεται  στην ενεργοποίηση πολλαπλών και περίπλοκων 
συμβολικών συστημάτων. Εξάλλου, όπως αναφέρει «τα σύμβολα της τέχνης είναι 
εκφραστικά, διότι αποδίδουν την πραγματικότητα, είναι μεταφορικά, ολιστικά και πολύ 
σημαντικά, διότι διεγείρουν την προσοχή μας» (Gardner,1990:10). 

Συνεπώς, κάθε έργο και μορφή τέχνης αποτελεί μία δημιουργική έκφραση που  
παρακινεί σε ποικίλες ερμηνείες, μεταφέρει μηνύματα και προκαλεί διάφορα συναισθήματα, 
παρακινώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν βιωματικά τη μάθηση και να κατανοήσουν 
ολιστικά την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, καθώς η τέχνη  «μαθαίνει στα παιδιά να 
αντιλαμβάνονται αυτό που υπάρχει γύρω τους, αλλά και να ενδιαφέρονται γι’ αυτό που 
μπορεί να προκύψει» (Eisner, 2002:94). Με άλλα λόγια, ένα έργο τέχνης «επιδέχεται 
πολλαπλές ερμηνείες και μας εξοικειώνει με το να ερμηνεύουμε πολύπλοκα και 
αμφιλεγόμενα ζητήματα, να αντλούμε νόημα από ποικίλες καταστάσεις και να είμαστε 
δεκτικοί σε εναλλακτικές οπτικές πέρα από της θεωρούμενες ως δεδομένες» (Efland, 2002: 
82). Επιπλέον, ο Efland (2002) τονίζει τη συμβολή της τέχνης στην προαγωγή της γνωστικής 
ανάπτυξης των μαθητών, καθώς όλες οι μορφές τέχνης καλλιεργούν τη γνωστική ευελιξία 
και τη φαντασιακή σκέψη, λειτουργώντας  ενοποιητικά για την κατάκτηση της γνώσης. 
Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει (Efland, 2002:171)  «Η αξία της τέχνης είναι ότι 
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φτάνει έναν κόσμο αδιαίρετο, πέρα από δυαδικότητες που χωρίζουν το σώμα από το μυαλό, 
τη σκέψη από το συναίσθημα ή τα άτομα από τον κοινωνικό τους κόσμο». 

     Η προσχολική  αγωγή είναι εκείνη  η βαθμίδα της εκπαίδευσης   που το αναλυτικό 
της  πρόγραμμα  αναπτύσσεται   με   βάση την ολιστική προσέγγιση της γνώσης  και 
αναδεικνύει στο κέντρο της  την ανακαλυπτική   μάθηση, το παιχνίδι και την εκπαίδευση  
στις  αξίες της ζωής  και αποτελεί  το περισσότερο 'ανοιχτό σχολείο'  της ελληνικής 
εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα σπουδών.  Αποτελεί, λοιπόν, την ιδανική βαθμίδα 
στην οποία η τέχνη μπορεί να διαδραματίσει  τον κυρίαρχο ρόλο που της αξίζει και να  
ενσωματωθεί σε όλο της το πρόγραμμα για την προσέγγιση ποικίλων εκπαιδευτικών στόχων. 
Για τους ίδιους ακριβώς λόγους υπάρχουν και οι ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προγραμμάτων, όπως   τα προγράμματα  eTwinning. Τα προγράμματα 
eTwinning απλώνουν γέφυρες   ανάμεσα στα σχολεία της Ευρώπης, δίνοντας ευκαιρίες 
στους μαθητές για αυθεντική  δημιουργική μάθηση, για πολλαπλές συνεργασίες, για  
πολυπολιτισμική εκπαίδευση, για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ακόμη, προσφέρουν μέσα από την συνεργασία και τα καινοτόμα προγράμματα, 
επιμόρφωση   και συνεπώς  επαγγελματική ανάπτυξη  για τους εκπαιδευτικούς. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Με το πρόγραμμα «Τέχνη τέχνη, είσαι εδώ;», επιδιώξαμε την: 
• Προσέγγιση διαφόρων μορφών τέχνης 
• Καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
• Ανάπτυξη εμπιστοσύνης 
• Επίλυση προβλημάτων 
• Επιμονή 
• Συγκέντρωση 
• Μη λεκτική επικοινωνία 
• Εποικοδομητική κριτική 
• Συνεργασία 
• Δέσμευση 
• Επαγρύπνηση 
Επιπλέον μέσα από το πρόγραμμα εθελοντικής δωρεάς, επιθυμία μας ήταν να 

καλλιεργήσουμε: 
• Την αποτελεσματικότητα, καθώς όταν δίνουμε σημασία στους άλλους κι όχι μόνο 

στον εαυτό μας, γινόμαστε αποτελεσματικοί και στην ίδια μας τη ζωή,  
• Το κοινωνικό πνεύμα και την αλληλοϋποστήριξη, 
• τη θετική αυτό-εικόνα, 
• την ενσυναίσθηση,  
• το σεβασμό στις αξίες και στη θέση κάθε πολίτη, 
• τον υγιή ανταγωνισμό και την κοινωνική εξέλιξη,  
• την κοινωνική υπευθυνότητα και τον εποικοδομητικό διάλογο για το τι μπορούν να 

κάνουν τα παιδιά για να κάνουν καλύτερο τον κόσμο.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Το έργο μας στόχευε στην ανάπτυξη της  αυτενέργειας, της κριτικής σκέψης,  της 

δημιουργικότητας και της συνεργασίας. ΈΈτσι, ο παιδαγωγικός του σχεδιασμός στηρίχθηκε 
στη  διαθεματική, διαπολιτισμική και ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μέσα από μια 
διαδικασία καθοδηγούμενης διερεύνησης και παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες 
(Δαφέρμου, κ.α., 2006; Ματσαγγούρας, 2000). Εξάλλου, όπως υποστηρίζει και ο Dewey 
(1998), η εκπαίδευση θα πρέπει να βασίζεται στη φυσική ανάγκη του ανθρώπου για 
επικοινωνία, έρευνα, έκφραση και δημιουργία. 

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν αντίστοιχες με την ηλικία και τις ανάγκες 
των μαθητών μας, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές του γνωστικού κονστρουκτιβισμού 
(Wadsworth, 2003), οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις εμπειρίες 
μάθησης που βιώνουν στο σχολείο και να προβληματιστούν, οικοδομώντας στη συνέχεια τη 
γνώση, αλλά και τη θετική στάση προς τη μάθηση.  

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και η παιδαγωγική τους ενσωμάτωση στο έργο, με 
τη χρήση ποικίλων εργαλείων και εφαρμογών, διαμόρφωσε ένα ελκυστικό και σύγχρονο 
μαθησιακό περιβάλλον και ενίσχυσε τη μαθησιακή εμπειρία, κινητοποιώντας  τη φαντασία 
των νηπίων και δημιουργώντας κίνητρα για συμμετοχή, αλληλεπίδραση και δράση. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ) 

Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε την δημιουργία  του χρονοδιαγράμματος από τις 
ιδρύτριες. Το χρονοδιάγραμμα του έργου αφορούσε  δραστηριότητες  για 9 μήνες, όσο 
διήρκησε και το έργο. Τον πρώτο μήνα έγινε η γνωριμία των εκπαιδευτικών και των παιδιών 
των συνεργαζόμενων σχολείων και ξεκίνησαν να  πραγματοποιούνται οι  διάφορες  δράσεις 
και δραστηριότητες. Στο τέλος του έργου έγινε αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων 
του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε  τον Οκτώβρη με Αρχιτεκτονική, το Νοέμβριο με 
Γλυπτική, το Δεκέμβριο με Θέατρο, τον Ιανουάριο με Ζωγραφική και τεχνικές ζωγραφικής, 
το Φεβρουάριο με Χορό και Μουσική, το Μάρτιο με Ποίηση και τον Απρίλιο με 
Φωτογραφία και Σκίτσο. Το Μάιο κάθε σχολείο παρουσίασε το πρόγραμμα του στην 
κοινότητα του και στα σχολεία της περιοχής του. Τον Ιούνιο έγινε η δωρεά σε Δημόσια 
Ιδρύματα της εκάστοτε κοινότητας.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των συνεργατών με την 
παρουσίαση του κάθε εκπαιδευτικού σ’ένα κοινό padlet https://padlet.com/g_kanellaki/r6wmv2oqe2bd  
στο οποία ανεβάζαμε φωτογραφίες και βίντεο από τα Νηπιαγωγεία μας για να γνωριστούμε, 
και ταυτόχρονα γινόταν η προετοιμασία κάθε τάξης για την εκπόνηση του  προγράμματος 
συμπεριλαμβανομένου  και την αρχική παρουσίαση-ενημέρωση του έργου στους γονείς με 
διάφορους τρόπους, όπως μέσω συναντήσεων με προβολή σχετικού βίντεο, με ενημερωτική 
επιστολή και με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των σχολείων. Πρωτίστως έγινε και η 
εξασφάλιση έγγραφης άδειας από τους γονείς τους. 

Δημιουργήθηκε ένας ψηφιακός χάρτης όπου κάθε σχολείο έβρισκε τη θέση της πόλης 
του και πρόσθετε λίγα λόγια ή μια φωτογραφία για το σχολείο ή την πόλη του (Σχήμα 1) 
https://www.zeemaps.com/map?group=2729143 

 

 
     Σχήμα 1:  Συμμετέχοντα σχολεία στο έργο «Τέχνη τέχνη, είσαι εδώ;» 

Μέσω της συνομιλίας chat, των τηλεδιασκέψεων στο eΤwinning live ή στο Skype, email, 
facebook γνωρίστηκαν μεταξύ τους τα συνεργαζόμενα σχολεία. 

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) 

Το μήνα Οκτώβριο ήρθαμε σε επαφή με την αρχιτεκτονική και τα παιδιά παρατήρησαν 
σύγχρονα και παλαιότερα αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Η πρόκληση του μήνα 
αναφερόταν στο ποιο σχολείο θα φτιάξει τον ψηλότερο πύργο χρησιμοποιώντας υλικά της 
επιλογής των παιδιών. Οι πύργοι ανέβηκαν στο padlet 
(https://padlet.com/pokellina/jz4kolx7s39x) (Σχήμα 2)  και η ψηφοφορία έγινε στο easypolls.net 
(http://www.easypolls.net/poll.html?p=59f7a759e4b04d6fbe2d1160 ). 
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 Σχήμα 2:  Οκτώβρης- Αρχιτεκτονική-οι πύργοι μας 

Η επόμενη τέχνη ήταν η γλυπτική που παρουσιάστηκε το μήνα Νοέμβριο. Τα παιδιά 
ασχολήθηκαν με διάφορα υλικά και οι κατασκευές τους δημιούργησαν ένα συνεργατικό 
λεξικό στην εφαρμογή storyjumper 
https://www.storyjumper.com/book/index/46233926/5a085f2415c2e (Σχήμα 3). 
 

 
Σχήμα 3:  Συνεργατικό λεξικό αγαλμάτων στην εφαρμογή storyjumper 

Το μήνα Δεκέμβρη ήρθαμε σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου. Το συνεργατικό προϊόν 
του μήνα ήταν η δημιουργία ενός ημερολογίου του 2018 στην πλατφόρμα genially 
https://editor.genial.ly/Editor/Index/5a77304d7224be14bc956d9a . Κάθε σχολείο ανέλαβε ένα 
μήνα όπου τα παιδιά έδιναν ευχές. 

 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ήρθαμε σε επαφή με διάφορες τεχνικές ζωγραφικής. 
Κάθε σχολείο επέλεξε ένα έργο του για να ανέβει σε εικονική πινακοθήκη στην εφαρμογή 
artsteps http://linasar.artsteps.com/pages/pviewexhibition.aspx?ID=39579 (Σχήμα 4).  
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Σχήμα 4:  Εικονική έκθεση ζωγραφικής 

Το μήνα Φεβρουάριο γνωρίσαμε τη μουσική και το χορό. Τα παιδιά έγιναν στιχουργοί, 
μουσικοί και τραγουδιστές. Φτιάχνοντας στίχους, τους τραγούδησαν στο ρυθμό του "Don't 
worry be happy". Στη συνέχεια όλα τα κομμάτια ενώθηκαν σε ένα τραγούδι που αποτέλεσε 
και το τραγούδι του προγράμματος και ανέβηκε στο youtube (Σχήμα 5).  
 

 
Σχήμα 5: Συνεργατικό τραγούδι για την Τέχνη 

 Επόμενη τέχνη ήταν η ποίηση. Τα παιδιά γνώρισαν ποιήματα και ποιητές. Κάθε 
σχολείο συνέθεσε το δικό τους ποίημα και το εικονογράφησε. Η ποιητική συλλογή του 
προγράμματος εκδόθηκε διαδικτυακά στην πλατφόρμα issuu.com 
https://issuu.com/linasar/docs/________________.docx .  

Τον Απρίλιο τα παιδιά γνώρισαν το σχέδιο και τη φωτογραφία. Με τις φωτογραφίες 
που τράβηξαν φτιάχτηκαν ταινίες με την τεχνική stop motion (Σχήμα 6). 

 Επιπλέον σε κάθε φάση γνωριμίας με τις διάφορες μορφές τέχνης, οι συνεργάτιδες του 
έργου δημιούργησαν διαδικτυακά παιχνίδια  που παίχτηκαν από όλα τα σχολεία (Σχήμα 7).   

Το πρόγραμμα έκλεισε το Μάιο με μια δωρεά έργου από κάθε σχολείο σε ένα ίδρυμα 
που επιλέχθηκε. ΈΈργα τέχνης από όλη την Ελλάδα κοσμούν νοσοκομεία, ιδρύματα 
αυτιστικών παιδιών, πανεπιστήμια, δημοτικά σχολεία, γηροκομεία, δημαρχεία κα. Οι 
δωρεές των έργων ανέβηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα canva.com. 
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Σχήμα 6: Ταινία animation με έργα των νηπίων 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου η επικοινωνία γινόταν μέσω των σελίδων που 
προσφέρει το etwinninglive, του forum καθώς και μέσω μιας ομάδας που δημιουργήθηκε για 
αυτό το σκοπό στην πλατφόρμα του Facebook και στο msn. 
 

 
Σχήμα 7: Διαδικτυακά  παιχνίδια 

Γ΄ΣΤΑΔΙΟ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ) 
Το Γ΄ στάδιο υλοποίησης αφορούσε στην παρουσίαση και διάχυση του έργου στους 

γονείς και στην ευρύτερη κοινωνία. 
Η κύρια διάχυση ήταν η δωρεά των έργων τέχνης των παιδιών σε ιδρύματα και 

οργανισμούς,  όπως ήταν από την αρχή ο στόχος του προγράμματος (Σχήμα 8). 
Επιπλέον, το κάθε σχολείο-συνεργάτης επέλεξε διαφορετικό τρόπο παρουσίασης και 

διάχυσης του έργου, ανάλογα από τις ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου του και τις συνθήκες 
της λειτουργίας του. 
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Σχήμα 8: Δωρεά των έργων τέχνης που δημιούργησαν τα νήπια σε ιδρύματα και οργανισμούς 

ΈΈτσι, πραγματοποιήθηκαν, κατά σχολείο και αναρτήθηκαν σε ένα κοινό padlet 
(https://padlet.com/pokellina/bn4hc8y9pr20 ) στην αντίστοιχη σελίδα του έργου (Σχήμα 9): 

• Παρουσίαση προγράµµατος στους γονείς των παιδιών δια ζώσης. 
• Εκθέσεις µε τα πρωτότυπα έργα των παιδιών. 
• Αναρτήσεις σε blogs και ιστοσελίδες εκπαιδευτικών και σχολείων και κοινωνικά 

δίκτυα. 
• Παρουσίαση στα πλαίσια της καλοκαιρινής γιορτής των σχολείων. 
• Εκδηλώσεις στο τέλος της χρονιάς όπου ταυτόχρονα έγινε και η δωρεά των έργων 

τέχνης.  
• Διανοµή dvd µε φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις του έργου κατά τη διάρκειά 

του. 
• Συµµετοχή σε οµαδικές εκθέσεις σε επίπεδο νοµού των σχολείων. 
• Δηµοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής των σχολείων. 
• Παρουσίαση του έργου στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning (Ιωάννινα, 2018). 
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Σχήμα 9: Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου από τα συνεργαζόμενα σχολεία 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Το έργο μας εμπλέκοντας τους μαθητές μας σε ένα πλήθος συνεργατικών, βιωματικών 

δραστηριοτήτων θεωρούμε ότι εκπλήρωσε σε μέγιστο βαθμό τους αρχικού του στόχους. 
ΆΆφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τα νήπια 
εργάστηκαν με ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, ανυπομονώντας κάθε φορά για την επόμενη 
δράση. Συνεργάστηκαν, έδρασαν, έμαθαν, ανέπτυξαν  τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
τους. Κατέθεσαν τις ιδέες τους, αξιολόγησαν την εργασία των άλλων και αξιολογήθηκαν, 
ανέπτυξαν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Προχώρησαν στη δωρεά των 
έργων και αισθάνθηκαν τη χαρά της προσφοράς. Το έργο ενθάρρυνε τα παιδιά να 
συναντηθούν, να επικοινωνήσουν μέσω των Νέων Τεχνολογιών, να συνεργαστούν και να 
δημιουργήσουν, αποκτώντας εκπαιδευτικές εμπειρίες και να αναπτύξουν δεξιότητες 
νοητικές, κοινωνικές, σωματικές, συναισθηματικές.  

Οι εκπαιδευτικοί είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και να αλληλεπιδράσουμε, να 
μοιραστούμε γνώσεις και ιδέες και να βελτιώσουμε τις γνώσεις και τις πρακτικές μας. 
Ανοίξαμε το σχολείο στους γονείς και την τοπική κοινωνία και επικοινωνήσαμε το  έργο 
μας.  

Οι γονείς αισθάνθηκαν υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα των παιδιών τους και 
ικανοποίηση που συμμετείχαν κι αυτοί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περίμεναν με 
ενδιαφέρον την ανακοίνωση των νέων δράσεων κάθε μήνα και συμμετείχαν με διάθεση, ενώ 
αξιολογούσαν θετικά τα αποτελέσματα της εργασίας των παιδιών. Και οι ίδιοι δήλωσαν ότι 
έμαθαν πολλά πράγματα για τα τέχνες μέσα από το έργο μας. 

Η αξιολόγηση του έργου ήταν συνεχής καθόλη την πορεία του. Στην αρχή ανιχνεύσαμε 
τις γνώσεις  και τις εμπειρίες των νηπίων μας σχετικά με την κάθε τέχνη, ώστε οι 
δραστηριότητές μας να προσαρμοστούν ανάλογα και να οδηγήσουν κάθε παιδί στην 
κατάκτηση του εκάστοτε στόχου (αρχική αξιολόγηση). Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος αξιολογούνταν η πορεία των νηπίων προς την κατάκτηση των 
συγκεκριμένων στόχων, ώστε όπου χρειαζόταν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις 
(διαμορφωτική αξιολόγηση) ( Σχήμα 10). 
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Σχήμα 10: Αξιολόγηση του προγράμματος 

Με το πέρας του προγράμματος αξιολογήθηκε η επίτευξη των παιδαγωγικών και 
διδακτικών στόχων που τέθηκαν στην αρχή (τελική αξιολόγηση). Η αξιολόγηση σε κάθε 
νηπιαγωγείο έγινε με τον τρόπο που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί και στις περισσότερες 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν το google forms και τυπικά φύλλα αξιολόγησης (Σχήμα 11). 

 

   
Σχήμα 11: Αξιολόγηση του προγράμματος από μαθητές και γονείς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η προσπάθεια ενσωμάτωσης της δημιουργικότητας και καινοτομίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελεί μια πραγματικότητα της σύγχρονης 
εποχής. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησε στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης 
επικεντρωμένων στον μαθητή. Το εκπαιδευτικό μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης αποτελεί 
μια νέα διδακτική μεθοδολογία που παρέχει διαφορετικό τρόπο μάθησης και εστιάζει 
κυρίως στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στην παροχή κινήτρων και στην 
αλληλεπίδραση των μαθητών της τάξης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της αυτόνομης 
μάθησης, κριτικής σκέψης και ανακαλυπτικής μάθησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας 
είναι  η καταγραφή των απόψεων των μαθητών σχετικά με την εφαρμογή και ενσωμάτωση 
του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στη διδασκαλία τεσσάρων διαφορετικών 
διδακτικών αντικειμένων (που καλύπτουν τους τομείς των θετικών επιστημών, των 
θεωρητικών επιστημών και των ξενόγλωσσων διδασκαλιών), σε σύνολο 80 μαθητών της Β΄ 
και  Γ΄ τάξης του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΓΠΠ). Η 
εκπαιδευτική πλατφόρμα που αξιοποιήθηκε ήταν το σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών 
Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System). Τα αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν ποσοτικά και ανέδειξαν τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στην 
ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στη διδακτική 
διαδικασία. Σημειώθηκαν ωστόσο και επιφυλάξεις αναφορικά με το είδος του μαθήματος 
εφαρμογής του μοντέλου, το περιεχόμενο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την 
υποστήριξη της εξ αποστάσεως μελέτης των μαθητών πριν τη διδασκαλία του μαθήματος 
στην τάξη. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ανεστραμμένη τάξη, έρευνα πεδίου, μικτή μάθηση, γυμνάσιο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια μετάβασης από το παραδοσιακό-

συμβατικό  μοντέλο μάθησης σε εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας περισσότερο 
εστιασμένες στο μαθητή. Αυτή η προσπάθεια συνάδει και με την άποψη των Datig & 
Ruswick (2013), ότι η δασκαλοκεντρική παράδοση ενός μαθήματος από τον εκπαιδευτικό 
καθίσταται όλο και πιο ξεπερασμένη και ότι οι μαθητές φαίνεται να κατανοούν περισσότερο 
τις διδασκόμενες έννοιες, όταν παρακινούνται και ενθαρρύνονται να εμπλέκονται οι ίδιοι 
στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους, παρά όταν παραμένουν 
απλά παθητικοί ακροατές και δέκτες πληροφοριών κατά τη διδακτική διαδικασία.  

Η «ανεστραμμένη τάξη» προέκυψε από αυτή την ανάγκη, δηλαδή τη μεταφορά του 
κέντρου μάθησης στον μαθητή και φαίνεται ότι κερδίζει ολοένα έδαφος στον εκπαιδευτικό 
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χώρο τα τελευταία χρόνια. Το ακρωνύμιο «FLIP» (αντιστρέφω) προέκυψε από  «Flexible 
environment, Learning culture, Intentional content, Professional educator». Σύμφωνα με τον 
ορισμό που δίνει το Flipped Learning Network, (http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-
learning/) «η αντίστροφη μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση κατά την οποία οδηγίες 
και κατευθυντήριες γραμμές δίνονται σε «ξεχωριστό-μοναδικό» χώρο για κάθε μαθητή με 
αποτέλεσμα ο ομαδικός χώρος μάθησης να μετασχηματιστεί σε ένα δυναμικό, συνεργατικό 
και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης όπου ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τους μαθητές καθώς 
αυτοί εφαρμόζουν τις έννοιες και συμμετέχουν δημιουργικά στα δρώμενα του μαθήματος».  

Επιπρόσθετα, καθώς ο περιορισμένος χρόνος διδασκαλίας είναι ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα των εκπαιδευτικών, η αναστροφή της τάξης αποτελεί μια 
ικανοποιητική προσέγγιση για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου της διδακτικής 
διαδικασίας. Μια τυπική αναστρέψιμη προσέγγιση στην τάξη παρέχει στους μαθητές 
πρόσβαση σε οπτικοακουστικές διαλέξεις πριν από το μάθημα μέσω της ηλεκτρονικής 
μάθησης και της χρήσης της διαδραστικής τεχνολογίας. ΈΈτσι, οι μαθητές καταφέρνουν να 
κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος στο δικό τους χρόνο και χώρο (στο 
σπίτι) και με το δικό τους ρυθμό. Στη συνέχεια στην τάξη τους παρέχεται η δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε πιο αλληλεπιδραστικές, υψηλού επιπέδου δραστηριότητες, όπως η επίλυση 
πολύπλοκων προβλημάτων και συζητήσεις (Baker, 2000). 

ΌΌσον αφορά τη δομή της παρούσας εργασίας, αρχικά  αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο 
στο οποίο στηρίχθηκε η παρούσα έρευνα πεδίου, και ακολουθεί το μεθοδολογικό πλαίσιο 
για την υλοποίηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται 
και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας με ερωτηματολόγιο που έγινε σε δείγμα 80 
μαθητών Γυμνασίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με συζήτηση και συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom), αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό εκπρόσωπο 

του μοντέλου της μικτής μάθησης, καθώς συνδυάζει θεωρίες μάθησης που κάποτε 
θεωρούνταν ασύμβατες με τα σχολικά δεδομένα. Συνδυάζει εκπαιδευτικές πρακτικές που 
βασίζονται στη θεωρία του εποικοδομητισμού (constructivism), όπως η ενεργός συμμετοχή 
στη μάθηση και οι μαθησιακές δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στην επίλυση 
προβλημάτων, με τις διαλέξεις, που αποτελούν μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στις 
αρχές του συμπεριφορισμού (behaviorism) (Bishop & Verleger, 2013). Μάλιστα ορίζεται ως η 
εκπαιδευτική στρατηγική με την οποία «τα γεγονότα που συμβαίνουν παραδοσιακά μέσα 
στην τάξη γίνονται τώρα έξω από την τάξη και αντιστρόφως» (Lage, Platt και Treglia, 2000). 
Το συγκεκριμένο μοντέλο προέκυψε από την ανάγκη ώθησης των μαθητών στην ενεργητική 
συμμετοχή και αποτελεί μια ξεχωριστή μετατόπιση των προτεραιοτήτων εκπαιδευτικών και 
μαθητών, συνιστώντας μια αλλαγή ρόλου των εκπαιδευτικών από την παραδοσιακή 
διδασκαλία σε μια συνεργατική και «συνεταιριστική» διαδικασία, με συνακόλουθη αλλαγή 
στο ρόλο των μαθητών από παθητικούς σε ενεργητικούς δέκτες. 

Σύμφωνα με τον Hamdan και συν. (2013) η ανεστραμμένη τάξη βασίζεται στους τέσσερις 
βασικούς πυλώνες του ακρωνυμίου F.L.I.P.: (α) στην ευελιξία στις μεθόδους διδασκαλίας 
και στο χώρο που γίνεται το μάθημα με έμφαση σε έναν εκπαιδευτικό-καθοδηγητή, (2) στη 
δημιουργία μιας μαθησιακής κουλτούρας με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή, 
(3) στη δημιουργία στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού και (4) στον επαγγελματισμό των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι δε διστάζουν να αναπροσαρμόσουν τις διδακτικές τους 
προσεγγίσεις και να υιοθετήσουν νέες πρακτικές προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας, 
προάγοντας έτσι την κριτική σκέψη των μαθητών.  

Η ανεστραμμένη τάξη στοχεύει στην υποστήριξη διαφορετικών ρυθμών και μορφών 
μάθησης με την ύπαρξη του εκπαιδευτικού σε ρόλο «καθοδηγητή». Πιο συγκεκριμένα, 
ενθαρρύνει τους μαθητές με χαμηλότερους μαθησιακούς ρυθμούς και με μεγαλύτερη 
δυσκολία συγκέντρωσης και πρόσληψης πληροφοριών, αλλά και εκείνους που μαθαίνουν 
πιο γρήγορα, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες μάθησης για όλους. Αυτή η λογική της 
αντιστροφής της τάξης, που την μετατρέπει σε έναν χώρο επικεντρωμένο στις 
δραστηριότητες των μαθητών, αυξάνει τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες, τη 
συνεργασία μεταξύ τους στην επίλυση προβλημάτων, διευκολύνει την εκμάθηση και 
προσφέρει ευκαιρίες για την εξάσκηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. Επιπλέον τους 
παρέχει άμεση ανατροφοδότηση για την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων και 
καλλιεργεί δεξιότητες μεταγνώσης. Οι δε εκπαιδευτικοί λαμβάνουν επίσης άμεση 
ανατροφοδότηση για το αντικείμενο που διδάσκουν και μπορούν να προσαρμόσουν 
αντίστοιχα τη διδασκαλία τους.  

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του ψηφιακού 
οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. βίντεο, παρουσίασης, ιστοριογραμμής, κ.α.) στην διδακτική 
διαδικασία, η οποία δίνει μια προοπτική καινοτομίας στο παραδοσιακό μάθημα (Roehl et al., 
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2013). Σύμφωνα με τους Fill και Ottewill (2006), οι ψηφιακές τεχνολογίες προσθέτουν μια νέα 
διάσταση στη μάθηση, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να «βυθιστούν» σε μια τέτοια 
πηγή, π.χ. ένα βίντεο, όπως θα έκαναν με ένα βιβλίο. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση και η χρήση 
της τεχνολογίας βελτιώνει τη μάθηση των μαθητών και τους προετοιμάζει καλύτερα για το 
μέλλον.  

 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια έρευνα πεδίου (περιορισμένης κλίμακας), η οποία 
υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, στο Πειραματικό Γυμνάσιο 
Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των μαθητών για την 
ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 Η έρευνα πεδίου στηρίχθηκε στη μελέτη τεσσάρων διαφορετικών διδακτικών 
αντικειμένων (που καλύπτουν τους τομείς των θετικών επιστημών, των θεωρητικών 
επιστημών και τις ξενόγλωσσες διδασκαλίες) ώστε να μελετήσουμε συγκριτικά πού θεωρούν 
οι μαθητές αποτελεσματικότερη την ενσωμάτωση της μεθόδου της ανεστραμμένης τάξης.  
Το μοντέλο ενσωματώθηκε στα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών (Γ΄  τάξη), των 
Γαλλικών (Γ΄ τάξη), της Ιστορίας (Β΄ τάξη) και της Βιολογίας (Γ΄ τάξη). Η έρευνα 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πέντε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς: τη Διευθύντρια του 
σχολείου (Μαθηματικών) και τις εκπαιδευτικούς-επιμορφώτριες του ΠΕΚ Πατρών για το 
μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης: Γαλλικής Γλώσσας, Φιλόλογο και Βιολόγο του σχολείου, 
καθώς και εκπαιδευτικό Μαθηματικών ως εξωτερική συνεργάτη.  

Πρόκειται για μια ποσοτική έρευνα (Cohen et al, 2007), με  εργαλείο συλλογής 
δεδομένων το δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Το 
ερωτηματολόγιο, κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι εμπλεκόμενοι μαθητές στο μοντέλο της 
ανεστραμμένης τάξης ανώνυμα. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το 
συνεργατικό ψηφιακό εργαλείο google docs και οι μαθητές το συμπλήρωσαν στο εργαστήριο 
Πληροφορικής του σχολείου. Ως προς το δείγμα της έρευνας, συμμετείχαν 80 μαθητές/τριες 
της Β’ και Γ’ Γυμνασίου του σχολείου. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων 
χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα EXCEL. 

Πριν ξεκινήσει η ερευνητική διαδικασία ζητήθηκε η έγκριση για τη διεξαγωγή της 
έρευνας πεδίου από την υπεύθυνη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Β/θμιας 
εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, η οποία και 
χορηγήθηκε. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τον σκοπό, αλλά και για τη μέθοδο της έρευνας 
οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους και ζητήθηκε η έγγραφη συγκατάθεση των τελευταίων. 
Επιπλέον, για τη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου ενημερώθηκε και έδωσε συγκατάθεση και ο 
Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. 

Ως εργαλείο εφαρμογής του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης, 
επιλέχτηκε από τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς η δημιουργία ψηφιακού 
οπτικοακουστικού υλικού (ενός ή περισσοτέρων βίντεο -μέγιστης διάρκειας δέκα λεπτών- 
που δημιουργήθηκαν από τις ίδιες), προσαρμοσμένου στα αντικείμενα διδασκαλίας. Η 
επεξεργασία των βίντεο (διάρκεια, μήκος, προσθήκη ερωτήσεων, κ.α.), πραγματοποιήθηκε 
με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας Edpuzzle που παρέχεται δωρεάν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς μετά από εγγραφή (edpuzzle.com).  

Το ψηφιακό υλικό που ετοιμάστηκε διαμοιράστηκε στους μαθητές μέσω της ψηφιακής 
πλατφόρμας μάθησης LAMS του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (http://lams.sch.gr/), ώστε 
να μελετήσουν μόνοι τους το νέο μάθημα στο σπίτι. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα σε 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν «ακολουθίες» μαθησιακών δραστηριοτήτων, ποικίλου 
περιεχομένου (όπως ενσωμάτωση οπτικοακουστικού υλικού, αρχεία κειμένου, κ.α.), 
σχεδιασμένων σειριακά, ώστε να οδηγήσουν τον μαθητή στην κατάκτηση των διδακτικών 
στόχων. Επιπλέον προσφέρει στον εκπαιδευτικό πλήρη έλεγχο της μαθησιακής πορείας των 
μαθητών και επομένως άμεση ανατροφοδότηση, πριν ακόμα μπει στην τάξη του. Ως 
αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτικός μπαίνει στην αίθουσα προετοιμασμένος να υποστηρίξει τις 
ανάγκες των μαθητών του και γιατί όχι να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στη 
διαφορετικότητα των μαθητών του (διαφοροποιημένη μάθηση).  

Στη Β’ φάση - στην τάξη πλέον- ακολούθησαν δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικού 
χαρακτήρα, σχεδιασμένων ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών. Η δεύτερη αυτή 
φάση υλοποίησης αντιστοιχούσε συνολικά σε τέσσερις ώρες διδασκαλίας (μια ώρα για 
καθένα από τα 4 διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα με τα οποία ενεπλάκησαν οι μαθητές, 
σύμφωνα με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης).  

Στη Γ΄ φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
ερωτηματολόγιο αποτίμησης της εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στα 
διάφορα διδακτικά αντικείμενα, ώστε να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό μοντέλο και 
μάλιστα συγκριτικά με το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας.  
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Ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα, η έρευνα πεδίου αναπτύχθηκε γύρω από τρεις 
ερευνητικούς άξονες:  
Α) Αν και σε ποιο βαθμό άρεσε στους μαθητές η καινοτόμος διδακτική προσέγγιση της 
ανεστραμμένης τάξης και αν τους διευκόλυνε στη μελέτη του μαθήματος σε σχέση με το 
παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο. 
Β) Ποιο διδακτικό μοντέλο προτιμούν οι μαθητές (παραδοσιακό ή ανεστραμμένη τάξη) και 
αν η προτίμησή τους είναι συνάρτηση του εκάστοτε διδακτικού αντικειμένου. 
Γ) Τι θεωρούν οι μαθητές ως προβλήματα ή δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία 
με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν αναφορικά με τον πρώτο άξονα της έρευνας 

πεδίου φανερώνουν ότι σε ποσοστό 36% των μαθητών της έρευνας άρεσε πολύ η 
διδασκαλία με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, σε ποσοστό 34% άρεσε αρκετά,  ενώ σε 
ένα ποσοστό περίπου 5% είτε άρεσε πάρα πολύ, είτε δεν άρεσε καθόλου (Σχήμα 1).  
 

 
Σχήμα 1: Πόσο σου άρεσε η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης; 

ΌΌταν οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο διευκόλυνε τη μελέτη τους αυτό το 
μοντέλο, ποσοστό 33,8% απάντησαν πολύ, υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό 
μαθητών (37,5%) που αναφέρουν ότι τους διευκόλυνε λίγο ή καθόλου (Σχήμα 2). 
 

 
Σχήμα 2: Πόσο σε διευκόλυνε η μελέτη του μαθήματος πριν την τάξη; 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό άξονα, οι μαθητές φαίνεται να προτιμούν το 
παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλία (ποσοστό 60%) έναντι του μοντέλου της ανεστραμμένης 
τάξης (ποσοστό 40%), (Σχήμα 3), παρόλο που δηλώνουν σε προηγούμενες ερωτήσεις ότι 
τους αρέσει το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. 
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Σχήμα 3: Ποιο μοντέλο διδασκαλίας προτιμάς; 

Οι μαθητές κλήθηκαν να αιτιολογήσουν την απάντησή τους και μέρος των απαντήσεών 
τους συγκεντρώνεται στον πίνακα 1:  
 

Ποιο μοντέλο διδασκαλίας προτιμάς 
Παραδοσιακό Ανεστραμμένη τάξη 
Είναι πιο εύκολο και πιο κατανοητό Είναι πιο σύγχρονο 
Αυτό είχα συνηθίσει Είναι πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο 
Εκφράζεις άμεσα τις απορίες σου Είναι πολύ βοηθητικό 
ΈΈχουμε προσωπική επαφή/ ο καθηγητής 
αλληλοεπιδρά με τον μαθητή 

Δεν έχουμε πολύ δουλειά για το σπίτι 

Μαθαίνεις πιο εύκολα το μάθημα Στην τάξη κάνουμε εξάσκηση 
Υπήρξαν τεχνικά προβλήματα στο 
μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης 

ΈΈχω βαρεθεί το παραδοσιακό μοντέλο 

 
Πίνακας 1: Ποιο μοντέλο διδασκαλίας προτιμάς; (αιτιολόγηση) 

Στην ερώτηση πώς προτιμούν να έρχονται σε επαφή με ένα διδακτικό αντικείμενο, οι 
μαθητές σε ποσοστό 60% δηλώνουν ότι προτιμούν να συνδυάζουν βιβλία και ψηφιακό 
υλικό, ακούγοντας ταυτόχρονα τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη (Σχήμα 4 & 5). 

 
 

 
Σχήμα 4: Πως προτιμάς να έρχεσαι σε επαφή με ένα νέο γνωστικό αντικείμενο; 
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Σχήμα 5: Τι από τα παρακάτω σε βοηθά  να μαθαίνεις καλύτερα το μάθημα; 

Παράλληλα, έγινε προσπάθεια διερεύνησης της στάσης των γονέων απέναντι σε αυτή το 
νέο διδακτικό μοντέλο. Ειδικότερα, στην ερώτηση «κατά πόσο οι γονείς σας βλέπουν θετικά 
το μοντέλο διδασκαλίας της ανεστραμμένης τάξης», η πλειοψηφία των μαθητών απάντησε 
«πολύ», με ποσοστό 33,8% και «αρκετά», με ποσοστό 32,5%. Αξιοσημείωτο είναι και το 20% 
των απαντήσεων, σύμφωνα με τις οποίες διακρίνεται μία μικρή δυσπιστία των γονέων 
απέναντι στο διδακτικό μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης  (Σχήμα 6).  

 
Σχήμα 6: Κατά πόσο οι γονείς σας βλέπουν θετικά το μοντέλο διδασκαλίας της 

ανεστραμμένης τάξης 

 
Επιπλέον, στους μαθητές ζητήθηκε να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά σημεία του 

μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε σχέση με το παραδοσιακό μοντέλο. Μερικές από τις 
απαντήσεις τους φαίνονται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:  

 
Μοντέλο ανεστραμμένης τάξης 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Είναι ικανοποιητικό Η πλατφόρμα δεν είναι φιλική 
Ικανοποιητικά τα ψηφιακά βίντεο Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο 
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Κατανοητό Τα βίντεο χρειάζονται μεγαλύτερη 
βελτίωση 

Καινοτόμα μέθοδος Απαιτεί αρκετό ελεύθερο χρόνο στο σπίτι 

Πιο κοντά στην τεχνολογία Δεν λύνουμε άμεσα απορίες στην τάξη 
Διασκεδαστικός και αποτελεσματικός 
τρόπος μάθησης 

 

ΈΈχουμε χρόνο να δούμε τα βίντεο 
Δεν περιοριζόμαστε χρονικά 

 

Ενδιαφέρον  
 

Πίνακας 2: Θετικά και αρνητικά σημεία της ανεστραμμένης τάξης σε σχέση με το παραδοσιακό 
μοντέλο 

 
Τέλος, στην ερώτηση σε ποια μαθήματα προτιμούν την ανεστραμμένη τάξη, 

παρατηρήθηκε ότι 26 από τους 80 συμμετέχοντες μαθητές δε βλέπουν θετικά το μοντέλο της 
ανεστραμμένης τάξης σε κανένα μάθημα. Από τους υπόλοιπους, οι απαντήσεις εστιάζουν 
κυρίως στο μάθημα των Μαθηματικών, της Βιολογίας, της Ιστορίας και της Φυσικής (Σχήμα 
7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 7 : Σε ποια μαθήματα προτιμάτε την ανεστραμμένη τάξη; 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας πεδίου δείχνουν ότι αν και στην πλειοψηφία 
των μαθητών της έρευνας άρεσε το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης στη διδακτική 
διαδικασία, οι περισσότεροι από τους μισούς συνεχίζουν να προτιμούν το παραδοσιακό 
μοντέλο διδασκαλίας, Κρατούν επιφυλάξεις σχετικά με το είδος του μαθήματος που θα 
εφαρμοστεί το μοντέλο, το περιεχόμενο και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υποστήριξη 
της εξ αποστάσεως μελέτης των μαθητών πριν τη διδασκαλία του μαθήματος στην τάξη. 
Επιπλέον, οι μαθητές της έρευνας φάνηκε να προτιμούν τη δια ζώσης διδασκαλία, 
υποστηρίζοντας τα πλεονεκτήματα που παρέχει κυρίως λόγω της  της προσωπικής επαφής 
και της άμεσης ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού προς τον μαθητή (όπως η άμεση 
απόκριση του εκπαιδευτικού σε πιθανές απορίες του μαθητή σε μαθήματα, όπως τα 
μαθηματικά). 

Σύμφωνα με το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην 
τάξη αλλάζει από «παρουσιαστή» της πληροφορίας, σε διαμεσολαβητή και υποστηρικτή των 
μαθητών, παρωθώντας και κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους, προκειμένου αυτοί να 
ανακαλύψουν ενεργητικά και με τους δικούς τους ρυθμούς τη νέα γνώση, 
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αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους και με τον καθηγητή. Προϋποθέτει όμως στοιχειώδεις 
γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού, 
αλλά κυρίως τη δέσμευσή του για αλλαγή στο στυλ της παραδοσιακής μετωπικής 
διδασκαλίας και αφιέρωση επιπλέον χρόνου για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου που θα υποστηρίξει το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης. Είναι όμως έτοιμοι 
οι μαθητές να δεχθούν μία τέτοια αλλαγή από το παραδοσιακό στο καινοτόμο;  

Παρατηρούμε ότι οι μαθητές αντιστέκονται στην αλλαγή μοντέλου διδασκαλίας. Είναι 
λόγω αδράνειας/συνήθειας (νιώθουν οικείο τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας); Θα 
είχαν διαφορετική στάση εάν είχαν εκτεθεί στο μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης πολύ 
νωρίτερα στη σχολική τους ζωή; Θεωρούν ότι με την ανεστραμμένη τάξη έχουν 
περισσότερο φόρτο εργασίας;  Είναι σημαντική η στάση των γονέων των μαθητών απέναντι 
στο μοντέλο;  Τα ερωτήματα αυτά απαιτούν περεταίρω διερεύνηση. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η ανεστραμμένη τάξη είναι ένα καινοτόμο διδακτικό μοντέλο, ωστόσο μπορεί εύκολα 
να μην υλοποιηθεί με το σωστό τρόπο. Αν και η ιδέα είναι απλή, απαιτεί αποτελεσματική 
«εναλλαγή» μέσων και προσεκτική προετοιμασία. Τα μαθήματα τα οποία δημιουργούνται 
απαιτούν προσπάθεια και χρόνο από την πλευρά των εκπαιδευτικών και όλα τα  στοιχεία 
πρέπει να είναι προσεκτικά ενσωματωμένα, έτσι ώστε το μοντέλο να έχει τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Η εισαγωγή της αντιστροφής της τάξης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προϋποθέτει πρόσθετη εργασία και απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες για τον 
εκπαιδευτικό. Οι μαθητές, από την άλλη μεριά, μπορεί να  διαμαρτυρηθούν για την απώλεια 
της ζωντανής επαφής και των διαπροσωπικών άμεσων απαντήσεων στις απορίες τους. 
Επιπλέον, ενδέχεται οι απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η δυνατότητα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο από τους μαθητές, σε χρόνο και τόπο εκτός λειτουργίας του 
σχολείου, να δημιουργούν κωλύματα για την ενσωμάτωση του μοντέλου της ανεστραμμένης 
τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στη 
διδακτική διαδικασία είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη (Γαριού και συν, 2015). Αυτό που 
είναι προς διερεύνηση είναι ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης του μοντέλου της 
ανεστραμμένης τάξης όταν αυτό κρίνεται από τον εκπαιδευτικό διδακτικά ωφέλιμο, με την 
ταυτόχρονη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στις δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων web 

2.0, που μπορούν να υποστηρίξουν διδακτικά το μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης σε 
eTwinning - Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα.  

Τα ψηφιακά μέσα με περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή στοχεύουν στη δυνατότητα 
παροχής κινητρογόνων μαθησιακών εμπειριών στους μαθητές και στηρίζονται σε έναν 
τεκμηριωμένο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται 
τα ψηφιακά περιβάλλοντα «Tes Teach with Blendspace», «Edmodo» και «edPuzzle». Επιπλέον, 
αναλύονται οι λειτουργικότητές τους κι επισημαίνονται οι δυνατότητες αξιοποίησής τους 
στη διδακτική πράξη του δημοτικού σχολείου με το μοντέλο της Αντεστραμμένης 
Διδασκαλίας στο πλαίσιο διασχολικών συνεργασιών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αντεστραμμένη Διδασκαλία, Blendspace, Edmodo, EdPuzzle, eTwinning 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το μοντέλο της Αντεστραμμένης Διδασκαλίας (Flipped Learning) είναι ένα παιδαγωγικό 
μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην ταξινομία του Bloom (Baker, 2000). Με βάση αυτή η 
διδακτική δράση στοχεύει κυρίως στην εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την 
αξιολόγηση της γνώσης μέσα στην τάξη, ενώ η κατανόηση πραγματώνεται συνήθως εκτός 
της σχολικής τάξης (Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). Η αξιοποίηση των ψηφιακών 
εργαλείων στη σχολική πραγματικότητα με την Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped 
Classroom) δε στοχεύει να μετασχηματίσει το μαθησιακό περιβάλλον, μεταφέροντας τη 
διδασκαλία σε ένα εργαστήριο υπολογιστών ή μπροστά σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, 
αλλά να ενσωματώσει με επιτυχία και να εμπλουτίσει τη διαδικασία της μάθησης (Hamdan et 
al, 2013).  

Τα χαρακτηριστικά ενός μαθήματος, όπως η διάλεξη και οι εργασίες των παιδιών για το 
σπίτι, γίνονται με αντίστροφη σειρά και σε διαφορετικούς χώρους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει 
ότι δραστηριότητες, οι οποίες γίνονται στην τάξη, όπως η παρουσίαση του περιεχομένου και 
ορισμένες βασικές εφαρμογές, μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά πριν το μάθημα 
στο σχολείο, με ψηφιακά βιβλία, με μικρά video στα οποία οι μαθητές έχουν πρόσβαση από 
το σπίτι τους. Αντίστοιχα, ο διδακτικός χρόνος στο σχολείο μπορεί να αξιοποιηθεί με 
δραστηριότητες ομαδικές, συνεργατικής μάθησης, ή ατομικές, όπως η δημιουργική γραφή 
που στοχεύουν στην εμπέδωση, στην εφαρμογή της γνώσης και ανιχνεύουν τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του μαθητή (Roehl et al, 2013). 

Με την Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom), ο παιδαγωγικός στόχος που 
αναδεικνύεται είναι η άμεση εμπλοκή του μαθητή με το περιεχόμενο των μαθημάτων, τους 
συμμαθητές του, τον εκπαιδευτικό και τα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν. Η 
ουσιαστική αυτή αλληλεπίδραση όλων όσων εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία 
στοχεύει να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της 
γνώσης και φυσικά να μην αυξήσει το φόρτο εργασίας των μαθητών στο σπίτι (Lape et al, 
2014). Η υλοποίηση ενός τέτοιου παιδαγωγικού μοντέλου, απαιτεί τη χρήση μιας ψηφιακής 
πλατφόρμας εκπαίδευσης, ως εργαλείο ουσιαστικής και διαφοροποιημένης μάθησης. Στις 
σελίδες που ακολουθούν γίνεται μια ανασκόπηση των ψηφιακών εργαλείων, που 
προτείνονται από την ξενόγλωσση αρθρογραφία για την υποστήριξη του μοντέλου της 
Αντεστραμμένης Διδασκαλίας.  

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ 
Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες web 2.0 έχουν επηρεάσει σημαντικά τον χώρο της 

εκπαίδευσης. Στους περισσότερους τομείς της τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης συναντώνται 
πολυάριθμες υπηρεσίες κι εφαρμογές. Παραδείγματα συναφών υπηρεσιών αποτελούν τα 
ιστολόγια, τα wikis, οι πλατφόρμες διαχείρισης μαθημάτων και παραγωγής ψηφιακού 
υλικού. Με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία στη διάθεσή τους εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
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μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με τους μαθητές τους, δημιουργώντας 
κοινότητες μάθησης κι εκτός της σχολικής μονάδας (Zuber, 2016).  

Μεταξύ των πιο γνωστών ψηφιακών εργαλείων είναι το «Tes Teach with Blendspace». 
Πρόκειται για ένα ελεύθερο ψηφιακό εργαλείο, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργούν ψηφιακά μαθήματα, αξιοποιώντας ψηφιακούς πόρους από τον υπολογιστή 
τους ή και τον παγκόσμιο ιστό (π.χ. YouTube, DropBox, Google Docs, Flickr). Η δομή των 
σεναρίων / μαθημάτων έχουν τη μορφή ενός πλέγματος πλακιδίων, καθένα από τα οποία 
περιέχει ποικίλους ψηφιακούς πόρους, όπως εικόνες, βίντεο, συνδέσμους, κείμενα, 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ψηφιακός πόρος εμφανίζεται με τη σειρά που 
προορίζεται να προβληθεί και παίζεται διαδοχικά. Επιπλέον, παρέχονται στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προβολών για κάθε μάθημα, τη διάρκεια της προβολής, 
ενώ υπάρχει η δυνατότητα να διατυπωθούν παρατηρήσεις και σχόλια από άλλους χρήστες. 

Το «Tes Teach with Blendspace» είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο εργαλείο για τους 
εκπαιδευτικούς. Με απλούς χειρισμούς μπορούν εύκολα να αναζητήσουν, να προσθέσουν 
και να μοιραστούν ψηφιακό υλικό. Συνάμα, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους μαθητές, 
μιας και τους επιτρέπει την προβολή εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Επιπλέον, μπορεί 
να ενισχύσει τα κίνητρά τους για μάθηση και την εξ αποστάσεως μάθηση, βάσει του 
προσωπικού τους ρυθμού (Blendspace, 2014). Εξίσου σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες 
ευνοούνται από την αξιοποίησή του θεωρούνται η καλλιέργεια της συνεργασίας και της 
κριτικής σκέψης κατά την υλοποίηση ενός έργου και της οικοδόμησης της γνώσης (Hyman, 
2012).  

Συναφές ως προς τη δομή μπορεί να θεωρηθεί το ψηφιακό περιβάλλον του Edmodo. 
Αποτελεί ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης και διασχολικών συνεργασιών στο οποίο η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών προϋποθέτει τη δημιουργία ενός 
λογαριασμού χρήστη μέσω του οποίου μπορούν να αναρτούν σύντομα κείμενα, σημειώσεις, 
σχόλια και σκέψεις τους. Παράλληλα, μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα μεταξύ τους, να 
σχηματίζουν ομάδες κατά το πρότυπο των ομάδων της «Google» (Holland & Muilenburg, 
2011). Το περιβάλλον της πλατφόρμας είναι απόλυτα προστατευμένο για τους χρήστες. Η 
συμμετοχή τους διασφαλίζεται μέσα από την αποστολή ενός σχετικού αιτήματος, το οποίο ο 
αποδέκτης αξιολογεί κι ανάλογα γνωστοποιεί ή όχι στον αποστολέα έναν προσωπικό 
κωδικό μέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση στην ομάδα. Σε επίπεδο διδακτικής δράσης με 
τη μορφή της Αντεστραμμένης τάξης το Edmodo έχει αξιοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα 
ψηφιακά εργαλεία (π.χ wikis). Το βασικό του πλεονέκτημα, που δεν είναι άλλο από την 
ασφάλεια, που αυτό παρέχει, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς μια ασφαλή αντεστραμμένη 
τάξη με πολλαπλές δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης (Wallace, 2014). 

Παρόμοια δομή με το «Tes Teach with Blendspace» φαίνεται να έχει το «edPuzzle». 
Πρόκειται για έναν δωρεάν, ψηφιακό εργαλείο, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργήσουν βιντεομαθήματα, επιλέγοντας πόρους από τον υπολογιστή τους ή τον 
παγκόσμιο ιστό (π.χ. YouTube, Khan Academy, TED). Το  βασικό του πλεονέκτημα σε σχέση 
με το «Tes Teach with Blendspace» είναι ότι διαθέτει εργαλεία επεξεργασίας του βίντεο, 
προσθήκης αφήγησης και ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τη μορφή στοχευμένων κουίζ. 
Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει ανατροφοδότηση για το αν οι μαθητές έχουν 
παρακολουθήσει όλα τα βιντεομαθήματα, καθώς και για το ποσοστό ευστοχίας, που έλαβαν 
στα κουίζ κάθε μαθήματος. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη 
δυνατότητα να εμποδίσει την παράβλεψη κάποιου μαθήματος, ορίζοντας τον υποχρεωτικό 
χαρακτήρα που το καθένα έχει (Baker, 2016). 

Για τη δημιουργία μιας αντεστραμμένης ηλεκτρονικής τάξης στο πλαίσιο μιας eTwinning 
διασχολικής συνεργασίας ο εκπαιδευτικός δημιουργεί δωρεάν και στα τρία περιβάλλοντα 
έναν προσωπικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό για την τάξη 
του, τον οποίο διανέμει στους μαθητές του, για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
τάξη. Με το πέρας του σχολικού έτους ή αφότου ολοκληρωθούν τα μαθήματα, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να τα διανείμει ή να τα αναρτήσει σε κάποια πλατφόρμα διαχείρισης 
μαθημάτων και παραγωγής ψηφιακού υλικού (π.χ. Moodle, Edx) (Byrum & Holschuh, 2017). 
Η ευελιξία κι η αυτονομία στη μελέτη, που προσφέρουν τα εν λόγω εργαλεία, επιτρέπει 
στους μαθητές να εργάζονται ανεξάρτητα και να αναλαμβάουν την ευθύνη της μάθησής 
τους (Alvarado, Coelho & Dougherty, 2016). 

Η ουσιαστική αξιοποίηση των παραπάνω ψηφιακών εργαλείων δεν αποσκοπεί στη 
δημιουργία και στην ανάρτηση ψηφιακού υλικού, στην ανάθεση εργασιών και στην 
παρακολούθηση της ατομικής εξέλιξης κάθε μαθητή από τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορεί να 
υποστηρίξει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα (Hyman, 2012). Τα οφέλη, που 
προσφέρει μια τέτοια προσέγγιση στον μαθητή φαίνεται πως είναι πολλαπλά. Αφενός, ο 
ίδιος χρησιμοποιεί το ψηφιακό υλικό με άξονα τη διαθεσιμότητά του, κι αφετέρου εστιάζει 
σε σημεία που μπορεί να τον δυσκολεύουν. Τις απορίες του τις καταθέτει με την προσθήκη 
σχολίων στο περιβάλλον του κάθε ψηφιακού εργαλείου σε μορφή ανάρτησης κι από εκεί 
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άλλοι συμμαθητές του σχολιάζουν και συνδιαμορφώνουν τη γνώση. Με αυτόν τον τρόπο, 
φαίνεται να επιτυγχάνεται και εμπλουτίζεται η επικοινωνία των μαθητών, να ενθαρρύνεται 
η συνεργασία και η μάθηση να γίνεται πιο ελκυστική. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Εξετάζοντας τη λειτουργικότητα κάθε ψηφιακού εργαλείου αναδεικνύονται οι 

δυνατότητές του και η διαφορετική χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
απλότητα στη χρήση και η ασφάλεια, που παρέχουν στον χρήστη, αποτελούν κοινά 
χαρακτηριστικά κάθε εργαλείου. Ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να δημιουργήσει δωρεάν 
ένα λογαριασμό και έπειτα μια ηλεκτρονική «τάξη», ούτως ώστε να διευκολύνει τη μάθηση 
των μαθητών εκτός σχολείου και να δημιουργεί πολυμεσικό ψηφιακό υλικό, το οποίο οι 
ίδιοι αξιοποιούν ως μαθησιακό πλαίσιο. Οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν τις 
πληροφορίες που προσλαμβάνουν έξω από την τάξη, να αλληλεπιδράσουν με αυτές και τους 
συμμαθητές τους με ενεργό τρόπο, που να αποδεικνύει ότι έχουν αφομοιώσει το διδακτικό 
υλικό, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες και την αλληλεπίδραση μέσω ομαδικών 
δραστηριοτήτων (Angelova et al, 2014; Baker, 2016). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μάθουν 
μέσω των ψηφιακών εργαλείων και στο σπίτι τους, προκειμένου στην τάξη να υπάρχει 
ποιοτικός και ουσιαστικός χρόνος για επίλυση αποριών και συζητήσεων με έμφαση στην 
κριτική σκέψη (Wilson, 2013).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν έχουν διαφοροποιηθεί 
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η επιτυχία στη μάθηση είναι εφικτή όταν ο 
μαθητευόμενος βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπειρίας, δημιουργώντας διασυνδέσεις μεταξύ 
των γνωστικών αντικειμένων και του περιβάλλοντος (Alade, Lauricella, Beaudoin-Ryan & 
Wartella 2016).  

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστεί, ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning που 
υλοποιήθηκε ανάμεσα σε δύο χώρες και τρία σχολεία, δύο Νηπιαγωγεία και ένα Δημοτικό 
κατά το σχολικό έτος 2017 - 2018.  ΈΈνα eTwinning έργο, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας 
των εκπαιδευτικών των εμπλεκόμενων σχολείων, προσανατολισμένο στην προσέγγιση 
STEM, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός προγραμματιζόμενου ρομπότ δαπέδου  (Beebot), 
για χρήση από παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και Α' & Β' Δημοτικού. Παράλληλα η 
παρούσα δράση είχε ως απώτερο στόχο, την εμπλοκή παιδιών και εκπαιδευτικών σε μια 
συνεργατική δράση, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, 
συνεργασίας, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, μέσα σε ένα ελκυστικό πλαίσιο 
μάθησης αξιοποιώντας τόσο τις δυνατότητες εργαλείων Web 2.0 αλλά και του Twinspace του 
έργου. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: eTwinning, Beebot, συνεργασία, υπολογιστική σκέψη 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η ρομποτική είναι μια διασκεδαστική και συναρπαστική δραστηριότητα που δίνει στους 
μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν στην προσέγγιση STEM (science, technology, engineering, 
and mathematics), αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης. Πρόκειται 
για ένα τρόπο σκέψης για το πώς οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα επίπεδα - 
συμπεριλαμβανομένων των γονέων - μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
ενσωματώσουν τη γνώση σε όλους τους τομείς, ενθαρρύνοντας τους να σκέφτονται με πιο 
συνδεδεμένο και ολιστικό τρόπο (Bales, Volmert & Kendall-Taylor, 2015). Πολλοί 
αναρωτιούνται σε ποια ηλικία μπορούν οι μαθητές να εμπλακούν στην εκπαίδευση STEM, 
εισάγοντας αυτές τις έννοιες στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών.   Η απάντηση είναι ότι 
ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσει η εκπαίδευση STEM (Sneideman, 2013). 

 
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η υπολογιστική σκέψη αφορά τις διαδικασίες σκέψης που εμπλέκονται στη 
διαμόρφωση των προβλημάτων και των λύσεων τους (Wing, 2010). Κατά τη Wing (2006), η 
υπολογιστική σκέψη εμπλέκει την επίλυση προβλήματος, το σχεδιασμό συστημάτων και την 
κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς βασιζόμενη στις θεμελιώδης έννοιες της 
επιστήμης των υπολογιστών. Αφορά παράλληλα μια θεμελιώδη δεξιότητα για όλους και όχι 
μόνο για όσους ασχολούνται με την επιστήμη των Υπολογιστών. Ανάμεσα στις βασικές 
δεξιότητες ενός παιδιού όπως η ανάγνωση, η γραφή και η αριθμητική θα πρέπει να 
προστεθεί και η υπολογιστική σκέψη (Wing, 2008).Η Υπολογιστική Σκέψη αφορά την 
επίλυση προβλήματος χρησιμοποιώντας την τμηματοποίηση, την αναπαράσταση δεδομένων, 
τον αλγοριθμικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη  γενίκευση (Selby & Woollard, 2013). 

ΌΌπως αναφέρουν οι Μαρουδή, Πέτρου και Φεσάκης (2010), το άρθρο της Wing 
αναζωπύρωσε την ιδέα και πυροδότησε ενέργειες για την υλοποίησή της, με την 
υπολογιστική σκέψη να θεωρείται πυρήνας για όλα τα πεδία που εμπίπτουν στο χώρο του 
STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics (Henderson et al, 2007). Στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια διάφοροι επιστημονικοί και επαγγελματικοί 
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φορείς, όπως το Center of Computational Thinking του Carnegie Mellon και το κέντρο του 
Computational Thinking Task Force έχουν υλοποιήσει έργα σχετικά με την προώθηση της 
έννοιας της υπολογιστικής σκέψης ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης της εκπαιδευτικής και 
επιστημονικής κοινότητας με την κατανόηση και την προώθηση της. Στην προσπάθεια να 
μετουσιωθεί η ιδέα της υπολογιστικής σκέψης σε εκπαιδευτική πρακτική, ουσιαστική είναι η 
ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που τη λαμβάνουν υπόψη (Μαυρουδή, Πέτρου, 
Φεσάκης, 2010). καθώς έχει πλέον μετουσιωθεί στον νέο εγραμματισμό του 21ου αιώνα 
(Wing, 2010). 

H υπολογιστική σκέψη δεν έχει σκοπό να αποτελέσει μια καινούργια ιδέα. Η 
υπολογιστική σκέψη καθιστά τους εκπαιδευτικούς υπεύθυνους για την εισαγωγή, την 
ενίσχυση και την αξιολόγηση μιας σειράς δεξιοτήτων στους μαθητές. (ISTE & CSTA, 2011). 
Αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, την εύρεση πιθανών λύσεων με 
στόχο την επίτευξη των πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών συνδυασμών βημάτων και τη 
μορφοποίηση των προβλημάτων με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επίλυσή τους από Η/Υ ή 
άλλα εργαλεία  (Μαυρουδή, Πέτρου, Φεσάκης, 2010). 

 
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BEE BOT ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι Mishra and Yadav (2013), υποστηρίζουν ότι η υπολογιστική σκέψη είναι κάτι 
περισσότερο από την τυπική αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή μέσα στο σχολικό 
πρόγραμμα σπουδών. Ενισχύουν την άποψη τους αναφέροντας ότι η ανθρώπινη 
δημιουργικότητα μπορεί να επαυξηθεί από την υπολογιστική σκέψη και πιο συγκεκριμένα 
με τη χρήση της αλγοριθμικής σκέψης (Van Dyne & Braun, 2014). Εν τούτοις, όπως 
αναφέρουν οι  Bower et al (2017),  παρά τις προσπάθειες των ερευνητών να αναδείξουν ότι η 
υπολογιστική σκέψη, δεν αφορά μόνο τον προγραμματισμό, η παρερμηνεία της ταύτισης 
των δύο όρων παραμένει.  (Lu & Fletcher, 2009; Qualls & Sherrell, 2010). Είναι πολύ 
σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο προγραμματισμός μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο 
ενίσχυσης δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης. 

Το Bee bot είναι μια ψηφιακή συσκευή, αποτελεί ένα προγραμματιζόμενο επιδαπέδιο 
ρομπότ  για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και έχει ως στόχο να εισάγει 
τους μαθητές στον προγραμματισμό, ενισχύοντας ταυτόχρονα δεξιότητες υπολογιστικής 
σκέψης. Καθώς οι μαθητές πατούν τα κουμπιά του Bee bot γράφουν το δικό τους κώδικα. 
Μέσα από την αξιοποίηση του επιδαπέδιου ρομπότ bee bot οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
μια σειρά δραστηριοτήτων μαθαίνοντας να προγραμματίζουν, να επιλύουν προβλήματα, να 
συνεργάζονται, να εντοπίζουν σφάλματα, να κατανοήσουν την έννοια του αλγορίθμου και 
δημιουργούν, να κάνουν προβλέψεις, να τμηματοποιούν μια εργασία σε μικρότερα μέρη 
ορίζοντας βήματα για την υλοποίηση της. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Η παρούσα δράση αφορά  ένα έργο eTwinning που δημιουργήθηκε από τη συνεργασία 

τριών σχολείων, του 1ου ΔΣ Παλαιάς Φώκαιας, του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Τραχωνίου 
Κύπρου και του 2ου ΝΓ Περάματος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για έξι μήνες, με αφορμή 
την αξιοποίηση ενός προγραμματιζόμενου ρομπότ δαπέδου για χρήση από παιδιά 
προσχολικής ηλικίας καθώς και Α' & Β' Δημοτικού. Συμμετέχοντας στην πρόσκληση της 
Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning για την υλοποίηση  της δράσης STEM. Μέσω 
της δράσης επιλέχθηκαν 110 δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, τα οποία κλήθηκαν να λειτουργήσουν προσανατολισμένα στη STEM 
μεθοδολογία (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), υλοποιώντας 
ανάλογα έργα eTwinning.  

Βασικός άξονας της όλης δράσης, ήταν η αξιοποίηση του Bee bot  στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, η γνωριμία και επικοινωνία  με συνομηλίκους τους από άλλα σχολεία μέσα από 
την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το προγραμματιζόμενου ρομπότ δαπέδου  (Bee bot) 
χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που εμπλούτισε τις 
μαθησιακές εμπειρίες, κινητοποίησε τα παιδιά και τους πρόσφερε ευχάριστες στιγμές 
αλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά, αναδεικνύοντας την αξία της προσέγγισης STEM στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μέσα από το eTwinning και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος, 
κατάφεραν να γνωριστούν και να δημιουργήσουν σε ένα συνεργατικό πλαίσιο μια κοινή 
δράση, κατανοώντας  οι μικροί μαθητές ότι οι ιδέες τους μπορούν να βρουν συνοδοιπόρους. 
Τι και αν τα σχολεία που συμμετείχαν τα χώριζε η απόσταση, το eTwinning εκμηδένισε τις 
αποστάσεις δημιουργώντας μια γέφυρα που ένωσε τα σχολεία, ενώ οι νέες τεχνολογίες 
μετουσίωσαν το κοινό όραμα μαθητών και εκπαιδευτικών σε ένα Ευρωπαϊκό έργο. 
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 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
  Σύμπραξη Σχολείων 

Το έργο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018, διήρκησε συνολικά 6 μήνες 
(προπαρασκευαστικό στάδιο, στάδιο σχεδιασμού, στάδιο υλοποίησης) και συμμετείχαν οι 
μαθητές οκτώ τμημάτων, τριών σχολείων. Τα τέσσερα τμήματα της Α & Β τάξης  του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας, τα δύο τμήματα του Δημόσιου Νηπιαγωγείου 
Τραχωνίου και τα δύο τμήματα του 2ου Νηπιαγωγείου Περάματος, ενώ συμμετείχαν 
συνολικά 160 μαθητές. 

 Η δημιουργία του έργου "A happy Stem Experience with Bee bot" έγινε από κοινού από 
όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με σκοπό να 
δημιουργήσουν και να σχεδιάσουν ένα έργο eTwinning, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τις 
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών. Ο καταμερισμός των εργασιών 
έγινε και κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του έργου αλλά και κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του. Κάθε εκπαιδευτικός ανέλαβε επίσης να ανεβάσει ένα κομμάτι του έργου 
στην πλατφόρμα eTwinning προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλες να έρθουν σε επαφή 
με την πλατφόρμα του Twinspace. Παράλληλα υπήρχε διαρκής επικοινωνία σε όλη τη 
διάρκεια του έργου.  

Η συνεργασία των μαθητών τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείων, 
αφορούσε τη δημιουργία ποικίλων δραστηριοτήτων αξιοποίησης του beebot στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η συνεργασία με τους εταίρους γινόταν μία φορά την εβδομάδα, 
ώστε να κυλά ομαλά το πρόγραμμα του κάθε σχολείου, να γίνονται υποθέσεις και 
προβλέψεις, να επιλύονται τα  προβλήματα και να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 
δράσεων. Για να βιώσουν τα παιδιά τη χαρά της συνεργατικής μάθησης και πέρα από τα 
στενά όρια της τάξης, διοργανώθηκαν online επικοινωνίες, τηλεδιασκέψεις μέσω skype, 
messenger και twinspace, ενώ έγινε ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων αξιοποίησης τους. Πιο 
συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που οργανώνονταν διαδραματίζονταν ταυτόχρονα με τα 
παιδιά των συνεργαζόμενων σχολείων, ενώ  κάθε σχολείο, υλοποιούσε δραστηριότητες οι 
οποίες στέλνονταν στα άλλα σχολεία για να αξιοποιηθεί σαν νέο δώρο-παιχνίδι.    

Ιδιαίτερα η αξιοποίηση της προσέγγισης STEM και η χρήση νέων τεχνολογιών βοήθησε 
τους μαθητές, να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες, να επικοινωνήσουν, να εξοικειωθούν, 
να κατανοήσουν την παιδαγωγική σημασία της αξιοποίησης του  Bee bot και των ΤΠΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και πάνω απ’ όλα να κινητοποιηθούν, με παιγνιώδη τρόπο, 
αλληλεπιδρώντας και ενώνοντας τις δυνάμεις τους για ένα κοινό σκοπό και στόχο, 
αυξάνοντας τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα τους για μάθηση. Οι μαθητές στο σύνολό τους 
εξέφρασαν την επιθυμία, την ανυπομονησία και τη χαρά τους να γνωρίσουν τους 
καινούργιους φίλους «ηλεκτρονικά» ( μέσω της πλατφόρμας του eTwinning ) και δίνοντας το 
έναυσμα για μία νέα συνεργασία με κοινό στόχο. 

ΌΌλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν σε ένα άκρως συνεργατικό κλίμα από τις 
εκπαιδευτικούς, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, 
κοινωνικοσυναισθηματικές, ψηφιακές  ικανότητες και δεξιότητες. Για την υλοποίηση των 
δράσεων ακολουθήθηκε  η συνεργατική μάθηση, ΌΌπως αναφέρει η Brown (1994), η μάθηση 
και η διδασκαλία εξαρτώνται από τη δημιουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη μιας 
μαθητικής κοινότητας που προωθεί την ερευνητική πρακτική. Τα μέλη της κοινότητας 
εξαρτώνται το ένα από τον άλλο. Κανείς δεν είναι μόνος του και κανείς δεν γνωρίζει τα 
πάντα. Η συνεργατική μάθηση, δεν είναι μόνο μια ουσιαστική εμπειρία για τους μαθητές 
αλλά είναι και απαραίτητη για την επιβίωσή τους. Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα μέλη, 
προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό, την ομαδική ευθύνη και μια αίσθηση προσωπικής και 
ομαδικής ταυτότητας. Παράλληλα καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του eTwinning έργου, ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν καθοδηγητικός, διευκολυντικός, βοηθητικός και 
υποστηρικτικός. 

 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ενδεικτικά, μέσα από το Ευρωπαϊκό έργο eTwinning δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές: 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες πληροφορικής. 
• Να μετρούν  
• Να αντιληφθούν τις έννοιες Δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω 
• Να δίνουν οδηγίες  
• Να συνεργάζονται 
• Να επιλύουν προβλήματα 
• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη 
• Να κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις 
• Να διαβάζουν απλά σύμβολα, σχεδιαγράμματα και χάρτες 
• Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιήσουν την 

Τεχνολογία. 
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• Να απεικονίσουν με απλά μέσα στο χώρο και να καταγράφουν μετακινήσεις και 
διαδρομές. 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΠΠΣ  
Το έργο είχε ως βασικό στόχο την γνωριμία σχολείων και την από κοινού συνεργασία 

και δημιουργία. ΉΉταν πλήρως συμβατό με το Αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ τόσο για 
το Νηπιαγωγείο όσο και για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι στόχοι που 
τέθηκαν ήταν γνωστικοί, ψυχοκοινωνικοί και Κοινωνικοσυναισθηματικοί με απώτερο 
στόχο την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. Ιδιαίτερα έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία, 
κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και τη συνεργασία (the 4C's — “super skills” for the 21st 
century). Κατανόησαν τη σημασία της συνεργασίας για τη δημιουργία ενός συλλογικού 
έργου, δραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης, ενώ 
έμαθαν να σέβονται τη γνώμη, τα έργα των άλλων και τις διαφορετικές απόψεις. 
Γνωρίστηκαν με παιδιά από άλλα σχολεία, καλλιέργησαν κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο σε κάθε έκφανση του έργου. 
Εργάστηκαν τόσο σε επίπεδο ολομέλειας όσο και σε επίπεδο ομάδων στο πλαίσιο του 
τμήματος τους. έργου. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
Για τη διεξαγωγή του έργου αξιοποιήθηκαν ποικίλα συνεργατικά εργαλεία μάθησης. 

Τόσο τα παιδιά όσο και οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν σε βάθος με την απόκτηση 
δεξιοτήτων τεχνολογίας και STEM, ώστε να δημιουργήσουν δραστηριότητες ελκυστικές, 
προσεγμένες και καινοτόμες ώστε να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στο επίπεδο 
των μαθητών και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν περαιτέρω και από άλλους μαθητές. Πιο 
συγκεκριμένα κάθε σχολείο απέκτησε λογαριασμό gmail προκειμένου να μπορούν να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των google docs, ενώ  δόθηκε η δυνατότητα να εξερευνήσουν, 
να πειραματιστούν και να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα του eTwinning, συζητώντας 
τυχόν απορίες.  

Οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να προβούν στο σχεδιασμό του έργου πραγματοποίησαν 
διαδικτυακές συναντήσεις, αξιοποιώντας τα εργαλεία της πλατφόρμας του Twinspace του 
έργου (δημιουργία live event). Για τον διαμοιρασμό του υλικού ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς, αξιοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τόσο μέσα από την πλατφόρμα 
του eTwinning όσο και από τα e- mail accounts των σχολείων και των εκπαιδευτικών. 
Παράλληλα η επικοινωνία έγινε και μέσω email, messenger για το διαμοιρασμό των πρώτων 
ιδεών. Oι εκπαιδευτικοί για την μεταξύ τους επικοινωνία αξιοποίησαν ιδιαιτέρως κάθε 
δυνατότητα που δινόταν μέσα από την πλατφόρμα του eTwinning όπως email, 
τηλεδιάσκεψη, chat, με σκοπό τη δημιουργία ενός άκρως συνεργατικού έργου. 

Στη συνέχεια τέθηκαν οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος από κοινού, 
συστάθηκε λεπτομερώς ένα χρονοδιάγραμμα των δράσεων, μελετήθηκε και συμπληρώθηκε 
προσεκτικά η πλατφόρμα του έργου στο Twinspace.  Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν 
βασίστηκαν στη βιωματική και συνεργατική μάθηση ενώ η αξιοποίηση των ΤΠΕ συνέβαλαν 
στη δημιουργία ενός ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Η συνεργασία και ο 
καταμερισμός εργασιών έγινε στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας των 
εκπαιδευτικών (δημιουργία τηλεδιασκέψεων), δημιουργία google docs, δημιουργία 
ρουμπρίκας αξιολόγησης, δημιουργία eBook, ανταλλαγή e - mail και μηνυμάτων μέσα από 
τα social media αλλά και το Twinspace.   

 
ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Εντοπισμός της τοποθεσίας των σχολείων στο χάρτη 
 Μέσω της εφαρμογής ZeeMaps οι μαθητές του κάθε σχολείου εντοπίζουν την 

τοποθεσία τους στο χάρτη και στην συνέχεια αναζητούν τα άλλα συμμετέχοντα σχολεία. 
Μελετούν τον χάρτη, κάνουν συγκρίσεις, συνειδητοποιούν την απόσταση που τους χωρίζει. 
Στη συνέχεια ο χάρτης των νηπιαγωγείων που συμμετέχουν στο έργο, ενσωματώνεται στην 
πλατφόρμα του Twinspace. 

  
Διαδικτυακή συνάντηση - Γνωριμία των μαθητών 
 Σε επόμενο βήμα τρία σχολεία συναντήθηκαν διαδικτυακά προκειμένου να γνωριστούν 

και να έχουν και οπτική επαφή με τους συνομηλίκους που θα συνεργαστούν. Οι 
εκπαιδευτικοί μια κοινή συνάντηση, αξιοποιώντας τη πλατφόρμα του Twinspace του έργου 
δημιουργώντας μια ζωντανή εκδήλωση. Προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με τη συγκεκριμένη δράση υλοποίησαν ένα test event μια εβδομάδα 
νωρίτερα. Την ημέρα διεξαγωγής της διαδικτυακής συνάντησης, οι μαθητές ενθουσιασμένοι 
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν ευχές και ερωτήματα με αφορμή  την πρώτη γνωριμία τους.  

 



 

5ο Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning 
Ιωάννινα 23-25 Νοεμβρίου 2018 

 623 

Η γνωριμία με το bee bot και οι πρώτοι πειραματισμοί 
 Κάθε συνεργαζόμενο σχολείο παρουσίασε στην τάξη του το νέο επισκέπτη "Bee-Bot". 

Στη συνέχεια, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με κινήσεις ρομπότ, χρησιμοποιώντας κυρίως 
σύμβολα και προγραμματίζοντας απλές και πιο περίπλοκες κινήσεις για να βοηθήσουν το 
Bee-Bot να κινηθεί στην τάξη, ενώ προγραμμάτισαν τις κινήσεις του Bee-Bot στο χάρτη με 
καρτέλες. Με τη χρήση χρωματιστών σχημάτων διαφόρων μεγεθών πάνω στα τετράγωνα 
του πλέγματος και τοποθετώντας τις κάρτες προγραμματισμού πειραματίστηκαν 
σχηματίζοντας τον κώδικα, ενώ σε φύλλο εργασίας συμπλήρωσαν τη διαδρομή «του».  

 
Η αξιοποίηση του bee bot στην εκπαιδευτική διαδικασία 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος υλοποιήθηκαν ποικίλες 

δραστηριότητες με σκοπό την απόκτηση και εμπέδωση γνώσεων με τη χρήση του Bee – Bot, 
ανάλογα με το θέμα με το οποίο ασχολούνταν οι μαθητές κάθε σχολείου. Ενδεικτικά το 
επιδαπέδιο ρομπότ αξιοποιήθηκε κατά την προσέγγιση θεματικών όπως: το διάστημα, οι 
αριθμοί, τα σχήματα, το Πάσχα, ήθη και έθιμα, τα γράμματα, διατροφή, άνοιξη, καλοκαίρι, 
σχολικός κήπος κ.α.  

 
Bee bot simulator 
 Με σκοπό την μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία του Beebot, 

αξιοποιήθηκε ο online προσομοιωτής Bee bot Emulator που είναι διαθέσιμος στο 
https://www.bee-bot.us/emu/beebot.html. Οι μαθητές έπαιξαν σε ζευγάρια επιλέγοντας κάθε 
φορά την πίστα που ήθελα και εξοικειώθηκαν στις βασικές εντολές του επιδαπέδιου ρομπότ 
(μπροστά, πίσω, στρίβω αριστερά, στρίβω δεξιά, go). 

 
Δημιουργία συνεργατικού ψηφιακού βιβλίου δραστηριοτήτων με το Bee bot 
    Οι μικροί μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών αφού ήρθαν σε επαφή με το 

επιδαπέδιο ρομπότ, δημιούργησαν νέες πίστες. Προκειμένου να διαμοιραστεί το έργο τους 
δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό βιβλίο δραστηριοτήτων από τους μικρούς μαθητές, με την 
αξιοποίηση του συνεργατικού εργαλείου "storyjumper, το οποίο είναι διαθέσιμο στο  
https://www.storyjumper.com/book/showframe/56022365/5b0408dc112d8#page/1. Με τον τρόπο 
αυτό κάθε σχολείο είχε πρόσβαση σε μια σειρά σχετικών δραστηριοτήτων τις οποίες 
αξιοποίησαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
 Δημιουργία ψηφιακού puzzle 
    Αξιοποιήθηκε το συνεργατικό διαδικτυακό εργαλείο jigsaw planet, όπου οι μαθητές 

δημιούργησαν διάφορα πάζλ σχετικά με το project και το λογότυπο του έργου, τα οποία 
είναι διαθέσιμα στο https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2674bb1e4bb1     
 

Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού 
Η αγαπημένη μελισσούλα των παιδιών, έγινε η αφορμή για τη δημιουργία ενός 

αυτοσχέδιου επιτραπέζιου παιχνιδιού. Οι μαθητές δημιούργησαν το ταμπλό, τα πιόνια και 
το ζάρι σχεδιάζοντας μια διαδρομή με μια σειρά εμποδίων για τους παίκτες. Το επιτραπέζιο 
παιχνίδι αναρτήθηκε στο twinspace του έργου προκειμένου να αποτελέσει αφορμή για τα 
συνεργαζόμενα σχολεία να δημιουργήσουν τα δικά τους επιτραπέζια παιχνίδια. 
            

ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Στο στάδιο της αξιολόγησης, οι  εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν και συνεργάστηκαν ώστε 

να βρουν τον κατάλληλο τρόπο που θα αναδείκνυε την αξιολόγηση από την πλευρά των 
μαθητών. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ έπαιξε σημαντικό ρόλο  για το σύνολο του έργου καθώς 
χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα εργαλεία Web 2.0 προκειμένου να συμβάλλουν στη 
συνεργατική μάθηση, και το επιδαπέδιο ρομπότ bee bot που συνέβαλε στην αυτενέργεια, την 
ενεργή εμπλοκή των μαθητών, μέσα σε ένα ελκυστικό πλαίσιο μάθησης, αλλά και την 
ανάπτυξη της υπολογιστικής τους σκέψης. Η πλατφόρμα του Twinspace του έργου  αλλά και 
η χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ έδωσαν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να 
γνωριστούν, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν με ένα κοινό σκοπό. 

Οι εκπαιδευτικοί έχοντας ως στόχο να αξιολογήσουν τη συνεργασία και την 
αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μαθητών κατά τη διάρκεια όλου του έργου, 
μοίρασαν τρία φύλλα αξιολόγησης. που αφορούσαν την ομάδα, τις κοινωνικές δεξιότητες 
που αναπτύχθηκαν και τις ίδιες τις δραστηριότητες. Αναφορικά με τους μαθητές του 
Νηπιαγωγείου, καθώς η νεαρή ηλικία των μαθητών δεν τους έδινε τη δυνατότητα να 
διαβάσουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί εξήγησαν τη διαδικασία στους μαθητές, 
διάβασαν τις ερωτήσεις και περίμεναν όλους να συμπληρώσουν την απάντηση προτού 
συνεχίσουν στην επόμενη ερώτηση. Προκειμένου να δοθεί στην αξιολόγηση μια πιο 
παιγνιώδης μορφή μοιράστηκαν στους μαθητές από τρεις κάρτες. Οι κάρτες αντιστοιχούσαν 
στις απαντήσεις «Μου Αρέσει, Μου αρέσει λίγο, Δεν μου αρέσει». Κάθε λεκτική φράση είχε 
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το αντίστοιχο emoticon, προκειμένου να γίνει κατανοητό και από τους μικρούς μαθητές. Οι 
ερωτήσεις στη συνέχεια διαβάστηκαν εκ νέου και οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν 
σηκώνοντας ψηλά την κάρτα-απάντηση που τους αντιπροσώπευε. 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια απλή ρουμπρίκα αξιολόγησης του έργου 
eTwinning, προκειμένου να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι μαθητές τις δράσεις που υλοποιήθηκαν 
αλλά και τις συνεργατικές δεξιότητες που αναπτύχθηκαν αλλά παράλληλα αποτέλεσε ένα 
μέσο ανατροφοδότησης για τους εκπαιδευτικούς. Μέσα από την παρούσα αξιολόγηση οι 
μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο και τους στόχους της 
μαθησιακής διαδικασίας, ενώ τους δόθηκε η δυνατότητα να αναστοχαστούν πάνω στα 
αποτελέσματα των δράσεων που υλοποίησαν. 

  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   Ο σχεδιασμός τους έργου βασίστηκε στην ανάδειξη ενός προβληματισμού, που αφορούσε 
τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών. 
Παράλληλα οι μαθητές συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία απολαμβάνοντας τα ίδια οφέλη 
(Κουτσελίνη, 2010), ενώ ανέπτυξαν δεξιότητες που σχετίζονται με την επίλυση 
προβλημάτων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη δυνατότητα πρόβλεψης, τον εμπλουτισμό 
του λεξιλογίου με επιστημονικούς όρους (Gerde et al., 2013; McFarlane, 2013). 
   Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν άπτονταν του Αναλυτικού Προγράμματος του 
ΥΠΕΠΘ, δίνοντας μια νέα διάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης για τον τρόπο απόκτησης 
και εμπέδωσης της γνώσης από τους μαθητές. Οι μαθητές μπόρεσαν να απολαύσουν τα 
οφέλη της συνεργατικής μάθησης. Επιπλέον εργάστηκαν για ένα κοινό σκοπό, ενώ 
κλήθηκαν αρκετές φορές να αναλάβουν ρόλους και να μοιράσουν αρμοδιότητες. Η 
κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ήταν σημαντική προκειμένου κάθε 
μέλος να είναι υπεύθυνο για ένα κοινό αποτέλεσμα. Σε όλη τη διάρκεια του έργου 
eTwinning, οι εκπαιδευτικοί είχαν ρόλο διαμεσολαβητικό, ενθαρρυντικό. ΈΈνα ρόλο 
εμψυχωτή   και οργανωτή  στη  μαθησιακή  διαδικασία.  ΈΈδωσαν πολλαπλές ευκαιρίες 
στους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουν και όλοι μαζί να 
συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό. Παράλληλα έγινε η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα 
ασφαλές συγκινησιακό κλίμα,  σεβόμενες  την  ατομικότητα  και  τη  διαφορετικότητα  κάθε  
παιδιού, δίνοντας  έμφαση  στο  κοινωνικοπολιτικό  περιβάλλον  (Vygotsky, 1986)  όπου 
υλοποιούνται  οι  δραστηριότητες  και  προσδίδοντας  μεγάλη  σημασία  στην ανάπτυξη της 
συνεργατικής μάθησης και της δημιουργικής σκέψης (Κρικλάνη, Λιάπη, Τσαπάρα, 2013). 
  Μέσα από την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού eTwinning έργου έγινε μια προσπάθεια από τις 
εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές (Elliot, 1991), 
εισάγοντας καινοτομίες, στον τρόπο μετάδοσης της γνώσης, στη χρήση της τεχνολογίας, 
τόσο στην τάξη όσο και στο σχολείο μας γενικότερα. Η διάχυση της δράσης και η μεταφορά 
των γνώσεων που απέκτησαν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί στους συναδέλφους, έγινε με 
τη διοργάνωση σεμιναρίων κατά τις Συνεδρίες Προσωπικού, ώστε να εξοικειωθούν με τη 
χρήση του Bee Bot και τις δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης, ενώ έγιναν ταυτόχρονα και 
συνδιδασκαλίες, προκειμένου να επιλυθούν απορίες και να δοθούν στους συναδέλφους, 
παραδείγματα δραστηριοτήτων για τον τρόπο χρήσης του Bee Bot.   
   Η αξιολόγηση της δράσης έγινε με ατομικά και ομαδικά ερωτηματολόγια (ρουμπρίκα 
αξιολόγησης), από τα παιδιά. Mετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, διοργανώθηκε 
στο σχολείο ημερίδα, όπου εκπαιδευτικοί και γονείς, παρακολούθησαν μάθημα με 
διαθεματική προσέγγιση, με τη χρήση Bee – Bot και σχετικών δραστηριοτήτων ενώ στη 
συνέχεια έγινε παρουσίαση του προγράμματος και των δράσεων που αναπτύχθηκαν. 
Παράλληλα το έργο παρουσιάστηκε στην ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου της 55ης 
Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Αττικής με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάπτυξη eTwinning έργων και την 
ενασχόληση τους με την προσέγγιση STEM και την εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Η καλλιέργεια των χαρακτηριστικών της υπολογιστικής σκέψης, η ανάπτυξη στρατηγικών 
διδακτικού σχεδιασμού και η διδακτική προσέγγιση βασικών προγραμματιστικών εννοιών 
μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων συμβάλλουν στο να 
αποκτήσουν οι μαθητές την αίσθηση ελέγχου της τεχνολογίας, να κατανοήσουν τις 
δυνατότητες προσαρμογής της (Αράπογλου, 2017), αναπτύσσοντας  δεξιότητες του 21ου 
αιώνα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΈΈνα έργο eTwinning με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 
συγκεκριμένα την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την επικοινωνία και τη 
συνεργατικότητα, σε ένα πλαίσιο διαπολιτισμικού διαλόγου, ανάπτυξης της 
φιλαναγνωσίας και ανάδειξης της διάστασης της ανεκτικότητας και της ένταξης ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, υλοποιήθηκε μεταξύ τεσσάρων Ευρωπαϊκών σχολείων, με μέσο 
συνεργασίας την αγγλική γλώσσα, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Τα στοιχεία 
καινοτομίας που το χαρακτηρίζουν αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών στο θέμα 
της εξάλειψης των στερεοτύπων με βιωματικό τρόπο, τόσο σε εξ αποστάσεως 
περιβάλλοντα μάθησης όπως το Twinspace, όσο και σε δια ζώσης συναντήσεις σε Ελλάδα, 
Πολωνία και Γαλλία, χάρη στην πρωτοβουλία Move2Learn, Learn2Move, και στο 
πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 1, τα οποία έδωσαν νέα διάσταση στο περιεχόμενο 
των ηλεκτρονικών σχολικών αδελφοποιήσεων. Χάρη στην ολιστική προσέγγιση της εν 
λόγω Ευρωπαϊκής συνεργασίας, το εμπλεκόμενο Ελληνικό σχολείο δικαίωσε τον τίτλο του 
σχολείου eTwinning, τον οποίο απέσπασε φέτος, εμπλέκοντας όλους τους φορείς που 
συναποτελούν τη σχολική κοινότητα στη διαδικασία υλοποίησης του και αποκομίζοντας 
σημαντικά οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς.   
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ένταξη, ΤΠΕ, δημιουργική γραφή, διαπολιτισμικότητα, Erasmus+ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

You can’t judge a book by its cover. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα βιβλίο από το 
εξώφυλλο του. Ο τίτλος του έργου επιλέχθηκε για δύο λόγους. Αφενός παραπέμπει στο 
θέμα του έργου. ΈΈνταξη, ανεκτικότητα, αποδοχή και ισότητα. Αφετέρου γλώσσα, γραφή, 
ανάγνωση, διαπολιτισμική επικοινωνία. Οι μαθητές, σε επτά διακρατικές ομάδες από την 
Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες, συζήτησαν τα εν λόγω 
θέματα και εξέφρασαν τη δημιουργικότητά τους γράφοντας ποιήματα, τραγούδια, ιστορίες 
και άρθρα κάτω από την κοινή ομπρέλα της αλληλο κατανόησης και της αποδοχής.  

Εκτός από την εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία, οι μαθητές των 
σχολείων της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Γαλλίας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 
δια ζώσης χάρη στο βραβείο Move2Learn, Learn2Move και να υλοποιήσουν συνεργατικές 
δράσεις με θέμα την ανεκτικότητα και την κατάρριψη των στερεοτύπων, αφού γνώρισαν τη 
χώρα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τα εδέσματα της χώρας υποδοχής. Χρησιμοποιώντας 
ποικιλία ηλεκτρονικών εργαλείων, συνέταξαν όλο το υλικό τους και δημοσίευσαν 
περιοδικά, αφίσες, φυλλάδια σε ένα κοινό τελικό προϊόν αυτού του ιδιαίτερου και 
αξέχαστου, για εκπαιδευτικούς, μαθητές, σχολεία και γονείς, έργου. Είχε προηγηθεί η 
επίσκεψη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο συνεργαζόμενο Γαλλικό σχολείο για επιτόπια 
παρακολούθηση μαθημάτων και ανάθεση διδακτικών καθηκόντων, μέσα από την οποία 
προέκυψε αγαστή ηλεκτρονική συνεργασία, καθιστώντας βιώσιμη τη διασύνδεση των δύο 
ιδρυμάτων και εμπλέκοντας το σύνολο της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στην 
ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Η θεωρία της εποικοδομητικής λογικής (κονστρουκτιβισμός), σύμφωνα με την οποία η 

γνώση δημιουργείται από τους ίδιους τους μαθητές και οι κοινωνικοπολιτισμικές 
προσεγγίσεις σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και 
συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της συνεργασίας στα 
έργα των ηλεκτρονικών αδελφοποιήσεων. Βασικά στοιχεία του Κοινωνικοπολιτισμικού 
εποικοδομητισμού είναι η οικοδόμηση της γνώσης σε σχέση με τις εμπειρίες και η 
συνεργασία και σύγκριση με τις απόψεις και γνώσεις των άλλων (Βακαλούδη, 2014). Η 
γνώση οικοδομείται από τους μαθητές που εργάζονται σε διακρατικές ομάδες, μέσα από 
κοινωνικές διεργασίες, διαμοιρασμό ιδεών μεταξύ των μελών μιας κοινότητας και ανάπτυξη 
της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και κατανόησης. Ξεκινώντας από υπάρχουσες γνώσεις, 
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αντιλήψεις και δεξιότητες και μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης (forum) το δυναμικό των 
μαθητών επεκτείνεται. 

Οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, αποφεύγοντας την 
εργαλειακή λογική που παραπέμπει στην αναπαραγωγή του μοντέλου της χρήσης του 
σχολικού εγχειριδίου. Αντίθετα, προωθείται η συνειδητή σύνδεση της χρήσης των 
υπολογιστών με την κοινωνική πραγματικότητα που τους δημιουργεί (Κουτσογιάννης, 2014) 
καθώς η διαπραγμάτευση του θέματος από τους συνεργάτες του έργου λαμβάνει χώρα στο 
ψηφιακό περιβάλλον του twinspace, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας 
κοινότητας δημιουργικής μάθησης σε διεθνές περιβάλλον. Τέλος, παράλληλα με την 
προαναφερθείσα παράμετρο της κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας 
δίνεται η δυνατότητα της συνεργατικής συγγραφής και της δημοσίευσης των παραγόμενων 
προϊόντων.  

ΈΈνας ακόμα από τους πυλώνες στους οποίους θεμελιώνεται το έργο είναι η μέθοδος 
Project, αφού το σενάριο με θέμα την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας 
στόχευε στην βαθύτερη κατανόηση των σχετικών εννοιών, τη διεύρυνση της βάσης των 
προηγούμενων γνώσεων, τη βελτίωση της επικοινωνίας και ενίσχυση των διαπροσωπικών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλίας και την αύξηση της 
δημιουργικότητας.  

Επιπλέον λόγω της ποικιλομορφίας των μαθητών αναφορικά με τις γνώσεις, τις 
εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, τη χώρα προέλευσης κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει 
διαφοροποίηση και τροποποίηση των δραστηριοτήτων, των πηγών, του τελικού 
αποτελέσματος με στόχο την ανταπόκριση στις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών και 
τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών ευκαιριών.  Τέλος επιλέχθηκε να είναι επίκαιρη η 
θεματολογία του έργου, που άπτεται των ενδιαφερόντων των μαθητών και στοχεύει στην 
ανάπτυξη γλωσσικών και ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και στη διαμόρφωση της ταυτότητας 
του Ευρωπαίου πολίτη, που τρέφει σεβασμό στο διαφορετικό, την πολυμορφία και την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων, αντιλαμβανόμενος/η την αξία του 
δημοκρατικού διαλόγου.  

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ για τις Ξένες Γλώσσες (2003)2  βασικοί στόχοι που επιδιώκεται 

να επιτευχθούν μέσα από το μάθημα των Αγγλικών, και στους οποίους εστιάσαμε στο εν 
λόγω έργο, είναι οι εξής: α) Ανταπόκριση στις εκάστοτε επικοινωνιακές καταστάσεις 
(παραγωγή και κατανόηση του γραπτού λόγου σε επίπεδο Β1+/Β2 σε σύγχρονα ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα μάθησης – twinspace/forum/pages-wikis/twinmail), β) Ανάπτυξη στρατηγικών 
επικοινωνίας (άνοιγμα-κλείσιμο συζήτησης, επίλυση προβλήματος/διαπραγμάτευση, 
ανάπτυξη σύνθετης σκέψης σε αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας, διαμεσολάβηση), γ) 
Ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτιστικών αξιών διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, δ) 
Καλλιέργεια ικανότητας κριτικής σκέψης, ε) Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και επίτευξης 
στόχων, στ) Ικανότητα οργάνωσης και καταγραφής της πληροφορίας (πχ διάγραμμα, 
εικόνα κτλ) με διαφορετικούς τρόπους. Το ΔΕΠΠΣ προτείνει τη θεματική ενότητα 
Ανθρώπινες σχέσεις, κοινωνία, σύγχρονη εποχή (σ. 24174) ενώ τονίζει την ανάγκη να 
παρέχεται δυνατότητα για ρεαλιστικές καταστάσεις επικοινωνίας και όχι μόνο γραμματικές 
ασκήσεις και να δίνεται ο χώρος στον μαθητή να οργανώνει και να αξιολογεί τη μαθησιακή 
του εμπειρία.  

Σε σχέση με τις 8 κομβικές δεξιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2018) εστιάζουμε 
α) στην πολυγλωσσική ικανότητα (λεκτική αλληλεπίδραση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο),  β) 
στην ψηφιακή ικανότητα και τη χρήση ΝΤ για διαμοιρασμό ψηφιακού περιεχομένου με 
αξιοπιστία και κριτική στάση, γ) την προσωπική-κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα 
(κριτικός αναστοχασμός/λήψη αποφάσεων) και δ) την ικανότητα της πολιτιστικής έκφρασης 
με ποικιλία μορφών αυτό-έκφρασης.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο υλοποιήθηκε σε δέκα στάδια, με έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνίας και 

συνεργασίας μέσω της αλληλεπίδρασης μαθητών και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι 
δραστηριότητες που αφορούσαν την καλλιέργεια επικοινωνίας είναι οι εξής 

Δραστηριότητα 1η. Welcome - Let's introduce ourselves. Οι μαθητές διαμορφώνουν 
το προφίλ τους δημιουργώντας avatar και ξεκινούν την επικοινωνία με μηνύματα στον 
‘τοίχο’ του καθενός, δημιουργούν έναν χάρτη με τα συνεργαζόμενα σχολεία και συνεχίζουν 
τη γνωριμία τους στo forum#1.  

Δραστηριότητα 2η. Break the ice - Find a soulmate. Μέσω 89 ποιημάτων με την 
τεχνοτροπία Blackout Poetry (βλέπε σχήμα 1) και πολλή φαντασία, οι μαθητές γνωρίζονται σε 

                                                
2 http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/eniaio_lykeio.pdf 
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μεγαλύτερο βαθμό και αρχίζουν να εξοικειώνονται με το θέμα δημιουργώντας το ποίημα 
τους και αφήνοντας τα σχόλια τους στις δημιουργίες των συμμαθητών τους. Το 
ηλεκτρονικό βιβλίο με την πλήρη συλλογή είναι προσβάσιμο στη σελίδα 
https://twinspace.etwinning.net/46615/pages/page/271993  

 
Σχήμα 1: αρχική γνωριμία των μαθητών δημιουργώντας black out poetry 

Δραστηριότητα 3η. Logo creation. Οι μαθητές σε εθνικές, ακόμα, ομάδες, 
δημιουργούν τις προτάσεις τους για το logo του έργου και επιλέγουν το αγαπημένο τους 
μέσω ψηφοφορίας (βλ. σχ. 2). Η δημιουργία λογότυπου είναι σημαντική στη διαμόρφωση 
της αίσθησης του ανήκειν σε μια ενιαία διακρατική, πλέον, ομάδα, η οποία αρχίζει να 
αναπτύσσει τη δική της δυναμική.  

 
Σχήμα 2: Επιλογή του λογότυπου του έργου 

 
Δραστηριότητα 4η. Words that label people. Mε αφορμή την ταινία που έκαναν οι 

Πολωνοί μαθητές και ένα γνωστό βίντεο από τη Δανία με σχετικό θέμα και τον τίτλο “All 
that we share”, γίνεται καταιγισμός ιδεών, διερεύνηση γνώσεων με θέμα τις στερεοτυπικές 
αναπαραστάσεις των ανθρώπων (βλ. σχ. 3) και των διακρίσεων ή παρερμηνειών που οι ίδιοι 
υφίστανται καθημερινά. Eμπνευσμένοι από την καμπάνια “I am a human”, οι μαθητές των 
τεσσάρων χωρών φωτογραφίζονται για να αποτινάξουν ταμπέλες που δεν τους 
αντιπροσωπεύουν (βλ. σχ. 4) 
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Σχήμα 3: Διερεύνηση απόψεων σχετικά με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις 

 
Σχήμα 4: στερεότυπα που δε μας αντιπροσωπεύουν  

Ενώ τα forum #1, #2, #3 χρησιμεύουν για τη διαρκή επικοινωνία των μαθητών 
ατομικά και σε σχολικές/εθνικές και διακρατικές ομάδες, οι δραστηριότητες που εστιάζουν 
στη συνεργασία, είναι οι ακόλουθες:  

Δραστηριότητα 5η. Let's work together. Οι μαθητές μπαίνουν σε 7 διακρατικές 
ομάδες με βάση τις προτιμήσεις τους για κάθε θεματική περιοχή που αφορά είδη διακρίσεων 
(με βάση τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την οικονομική επιφάνεια, τη 
διαφορετικότητα, την αναπηρία) και την επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη του έργου και 
ξεκινούν να συνεργάζονται σε έγγραφα google για την παραγωγή του τελικού τους 
προϊόντος (βλ. σχ. 5, 6 και 7).   
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Σχήμα 5: οι 7 διεθνείς ομάδες 

 
Σχήμα 6: ξεκινώντας την εργασία 

 
Σχήμα 7: Σχεδιασμός δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητα 6η. Let's put the finishing touches. Οι συνεργατικές δημιουργίες κάθε 
ομάδας μετατρέπονται σε οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αναρτάται σε πίνακα padlet για 
την παραγωγή του τελικού πολυτροπικού αποτελέσματος. Η διαδικασία της συναπόφασης 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στο project. Οι διαχειριστές-
μαθητές κάθε ομάδας αναλαμβάνουν να επιμεληθούν τα τελικά αποτελέσματα (ποιήματα, 
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διηγήματα, άρθρα, παιχνίδια ρόλων, βλ. σχ. 8) λειτουργώντας ως μέντορες για την ομάδα 
τους.  

 
Σχήμα 8: η παραγωγή των έργων των μαθητών 

Δραστηριότητα 7η. Proofreading and editing our materials. Οι συνεργάτες 
αναστοχάζονται πριν την έκδοση του τελικού υλικού (βλ. σχ. 9). Ο σχολιασμός των τελικών 
προϊόντων της κάθε ομάδας ως προς την ποιότητα τους και η ετεροαξιολόγηση μεταξύ 
ομοτίμων συντελεί στην άμεση εμπλοκή τους στη διαδικασία, στην ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης καθώς 
εξελίσσεται ο τελικός έλεγχος και η διόρθωση και επιμέλεια των κειμένων.  

 
Σχήμα 9: τα forum, χώρος επικοινωνίας και διάδρασης 

Δραστηριότητα 8η. Project evaluation. Οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους για 
το έργο και τις αποτυπώνουν στον σχετικό πίνακα padlet. Μοιράζονται προτάσεις για 
βελτίωση και ελπίζουν σε μελλοντική συνεργασία. Τι μάθαμε, τι μας ευχαρίστησε 
περισσότερο, θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας; είναι μερικές από τις ερωτήσεις 
στις οποίες αναρτώνται τα σχόλια τους. Ο απολογισμός τους φαίνεται να είναι θετικός και 
οι εμπειρίες που αποκομίζουν αξιόλογες (βλ. σχ. 10).  
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Σχήμα 10: η αξιολόγηση του έργου 

Δραστηριότητα 9η. Project Results. ΌΌλο το υλικό που έχει δημιουργηθεί, ελεγχθεί, 
διαμορφωθεί στην τελική του μορφή, αναρτάται σε μια διαδραστική εικόνα με το λογισμικό 
genial.lly (βλ. σχ. 11) και είναι προσβάσιμο στη σελίδα 
https://twinspace.etwinning.net/46615/pages/page/412714  

 
Σχήμα 11: το τελικό συνεργατικό προϊόν 

Δραστηριότητα 10η. Διάχυση. Getting the message across. Η διάχυση του έργου είναι 
ποικίλη και αφορά τη δημοσίευση άρθρων σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, 
ιστοσελίδες αλλά και τη διοργάνωση ημερίδας στο σχολείο με εισηγήσεις των μαθητών με 
αφορμή την ανάδειξη του σχολείου μας σε eTwinning School.  

Σελίδα 11η. ActvityToolbox. Μία από τις σελίδες του έργου μας είναι αφιερωμένη 
στην ‘εργαλειοθήκη’ δραστηριοτήτων του έργου, από τις οποίες οι συνεργάτες επιλέγουν 
αυτές που επιθυμούν να υλοποιήσουν ανά ομάδες, έχοντας τη δυνατότητα να 
διαφοροποιήσουν τη μορφή και το περιεχόμενο των δράσεων τους.  

Σελίδα 12η. Η πρωτοβουλία Move2Learn, Learn2Move:  Στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Move2Learn του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιήθηκε μέσω της 
ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning εφάπαξ για να εορταστούν τα 30 χρόνια του 
προγράμματος, οι Πολωνοί μαθητές επισκέπτονται τους Γάλλους (Δεκέμβρης 2017), οι 
Γάλλοι τους ΈΈλληνες (Φεβρουάρης 2018) και οι ΈΈλληνες τους Πολωνούς. ΈΈχουν την 
ευκαιρία να γνωριστούν προσωπικά, να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς από κοντά και να 
συνεργαστούν, καταρρίπτοντας μύθους και στερεότυπα συμπεριφορών (βλ. σχ. 12) αλλά και 
να αντιληφθούν, με τον πλέον βιωματικό τρόπο, μέσα από την επίσκεψη τους στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 20 λεπτών 
από την Πολωνική πόλη Pszczyna όπου βρίσκεται το σχολείο συνεργασίας, πως η 
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καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ξεκινάει από την κατηγοριοποίηση των 
ανθρώπων με βάση ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους (π.χ. τη θρησκεία, τη φυλή ή την 
εθνικότητα) μπορεί να οδηγήσει σε ολοκαυτώματα (βλ. σχ.13).  

 
Σχήμα 12: η εμπειρία Move2Learn 

         

             

Σχήμα 13: Από τις ταμπέλες στο ολοκαύτωμα 

Τελικός απολογισμός 
Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν σε 

βάθος τον κόσμο της ανεκτικότητας και της ένταξης, να εξετάσουν ενδελεχώς τα 
συγκεκριμένα θέματα, να συζητήσουν με τους συνεργάτες τους, να διαμορφώσουν τις 
προσωπικές τους απόψεις και να παράξουν δημιουργικό περιεχόμενο συνεργατικά.  

Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές χρησιμοποίησαν ποικιλία εργαλείων ΤΠΕ, διαθέσιμα 
εντός και εκτός twinspace, για να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν. Συγκεκριμένα, για 
καταιγισμό ιδεών τα λογισμικά Padlet, Tricider, Answergarden, για συνεργατική συγγραφή τα 
Google docs, Google Photos, madmagz, για δημοσίευση υλικού τα Issuu, Madmagz, Genially, για 
επικοινωνία τα TwinSpace forums, για δημιουργία Avatar τα http://www.buildyourwildself.com/,  
mybluerobot,  http://doppelme.com/, για συνεργατικούς χάρτες τα zeemaps, για δημιουργία 
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λογότυπου το canva και το postermywall. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο διασφαλίστηκε καθώς 
οι μαθητές δημιούργησαν avatar για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και επικοινώνησαν με 
σεβασμό στους κανόνες ορθής χρήσης του διαδικτύου (netiquette rules) και στις άδειες 
Creative Common. 

Κοιτάζοντας πίσω, πιστεύουμε ότι αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Εκτός από την 
ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε ένα αυθεντικό πλαίσιο, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους σε διεθνές περιβάλλον, γεγονός που 
ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους, τον διεθνή προσανατολισμό και διευρύνει τους ορίζοντές 
τους. Οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν τις δεξιότητες διαχείρισης ευρωπαϊκές έργων, τη 
διαχείριση διεθνούς ομάδας εργασίας, τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  

Το ελληνικό σχολείο ωφελήθηκε αφού τα αποτελέσματα του έργου διαδόθηκαν στο 
σχολείο και εκτός (π.χ. μέσα ενημέρωσης). Επίσης το έργο αυτό και η υποτροφία 
Move2Learn, Learn2Move αποτέλεσε την αφορμή για να εμπλακεί ολόκληρος ο Σύλλογος 
Διδασκόντων, να συνεργαστούμε με τον Δήμο Εμμ. Παππά, όπου και ανήκει το σχολείο, και 
με τον Σύλλογο Γονέων, και να διαδώσουμε τη δουλειά που κάναμε στο eTwinning μέσω 
τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εκπομπής της ΕΡΤ3. Λειτουργήσαμε δηλαδή πραγματικά ως 
σχολείο eTwinning, σύμφωνα με την ετικέτα που πρόσφατα αποκτήσαμε. 

Συνολικά, τα τελικά προϊόντα του έργου συμπεριλαμβάνουν ένα δημόσιο twinspace 
https://twinspace.etwinning.net/46615/home όπου καταγράφεται όλη η πορεία της συνεργασίας 
διαδικτυακά και δια ζώσης.  
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Η αξιοποίηση των φυσικών επιστημών, της 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 
που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ και E-Twinning από μαθητές 
προσχολικής ηλικίας. Κατά τη  φάση του σχεδιασμού και της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης εφαρμόζεται έρευνα δράσης και μελέτη πεδίου, ενώ ως μεθοδολογικά 
εργαλεία αξιοποιούνται η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη διδακτική των φυσικών 
επιστημών, οι νέες τεχνολογίες, η εκπαιδευτική ρομποτική, η μηχανική, οι τέχνες και τα 
μαθηματικά. Το πλαίσιο έρευνας ολοκληρώνεται με τη διαδικασία αποτίμησης και διάχυσης 
των συνεργατικών μαθησιακών αποτελεσμάτων των έργων από τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικές συμπράξεις, STEAM Education, εκπαιδευτική ρομποτική 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Κατά τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο έντονα καταδεικνύεται στην επιστημονική έρευνα, 
αλλά και τη βιωματική εφαρμογή ο ρόλος της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM). Η παρούσα 
παιδαγωγική παρέμβαση επικεντρώνεται στη μελέτη εφαρμοσμένων εκπαιδευτικών 
δράσεων, που αφορούν στη συμμετοχή μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας 
σε συνεργατικά έργα Erasmus+ και E-Twinning με κεντρικό άξονά τους την εκπαίδευση 
STEAM.  
Ειδικότερα, το Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων συμμετέχοντας στο Erasmus+ έργο με 
τίτλο: Creativity in Early Years Science Education, εστιάζεται στην πρώιμη δημιουργική 
προσέγγιση των φυσικών επιστημών σε συνεργασία με μαθητές προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας από σχολεία της Ελλάδας, της Αγγλίας, του Βελγίου και της Ρουμανίας.  
Ως επέκταση του προγράμματος, ιδρύεται ομώνυμο έργο αδελφοποίησης σχολείων, με το 
οποίο η εν λόγω σχολική μονάδα συμμετέχει μετά την επιλογή της από την Εθνική Υπηρεσία 
Υποστήριξης E-Twinning στην πιλοτική δράση STEM, που έχει ως κεντρικό άξονα τη βασική 
εισαγωγή σε έννοιες προγραμματισμού, μέσα από την αξιοποίηση επιδαπέδιου ρομποτικού 
συστήματος.  
Κατά το σχεδιασμό της εφαρμόζεται έρευνα δράσης και μελέτη πεδίου, ενώ ως 
μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιούνται οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, η εκπαιδευτική 
ρομποτική, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά. 
Tόσο στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, όσο και στην 
τυπική ολοκλήρωσή του πραγματοποιείται διάχυση των αποτελεσμάτων, καθώς και των 
γνώσεων/δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του,  στο 
οικογενειακό περιβάλλον, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του συστεγαζόμενου δημοτικού 
σχολείου και των συνεργαζόμενων σχολείων, αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αλληλόδραση των μικρών μαθητών του 
Νηπιαγωγείου με φοιτητές του Εργαστηρίου Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Σκοπός της παρούσας προσπάθειας και κύριο ερευνητικό ζητούμενο αποτελεί η διαπίστωση 
της συνάφειας ανάμεσα στην αξιοποίηση της εκπαίδευσης STEAM και της αποτελεσματικής 
συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σχολικών συμπράξεων εθνικού και 
διεθνούς επιπέδου. 
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Βασιζόμενοι στη θεωρία της Δραστηριότητας και την πεποίθηση ότι η μάθηση είναι 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης, επιδιώκεται το «άνοιγμα» του σχολείου στην ευρύτερη 
εκπαιδευτική κοινότητα και η επέκταση του μαθησιακού περιβάλλοντος έξω από τη σχολική 
αίθουσα, με την εφαρμογή μη τυπικής μορφής διδασκαλίας, κατά την οποία το κοινωνικό 
και πολιτισμικό περιβάλλον αξιοποιείται ως πρωταρχική πηγή γνώσης. 
Η μελέτη εστιάζεται στην εφαρμογή εκπαιδευτικής έρευνας δράσης και μελέτης πεδίου, ενώ 
ως μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποιούνται η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση στη 
διδακτική των φυσικών επιστημών (Πλακίτση, 2012), οι νέες τεχνολογίες, η εκπαιδευτική 
ρομποτική, η μηχανική, οι τέχνες και τα μαθηματικά. 
Μολονότι το εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό σενάριο βασίζεται στις γενικότερες αρχές μιας 
θεματικής προσέγγισης, υιοθετεί και στοιχεία ενός σχεδίου εργασίας (ΥΠΕΠΘ, 2002), που 
αφορούν: στην υιοθέτηση προτάσεων των παιδιών, την εκτεταμένη χρονική διάρκεια 
περάτωσης, την επιδιωκόμενη συνεργασία με το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον και 
το διευκολυντικό ρόλο του εκπαιδευτικού, ως συνερευνητής.  
 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΉΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Στο εμπειρικό μέρος, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πραγματοποιείται καταιγισμός 
ιδεών και κατατίθενται προτεινόμενες δραστηριότητες σχετικές με το θέμα από τους 
μαθητές, την εκπαιδευτικό και σε ορισμένες περιπτώσεις από τους γονείς.  Ακολουθεί η 
εννοιολογική χαρτογράφηση του θέματος με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration, στο 
οποίο συνυπάρχει ο λόγος και η εικόνα, γεγονός που διευκολύνει το πρωτοαναγνωστικό 
στάδιο των μαθητών.  
Κατά την εφαρμογή της έρευνας δράσης, βασικό σκοπό των οργανωμένων και 
αναδυόμενων δραστηριοτήτων αποτελεί η βιωματική προσέγγιση της μεθόδου STEAM, 
καθώς αυτή αλληλοδιαπλέκεται και αλληλοσυμπληρώνεται με το περιεχόμενο άλλων 
μαθησιακών περιοχών των προγραμμάτων σπουδών, όπως της εκπαίδευσης για την 
αειφορία, της γλώσσας, της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών και της 
φυσικής αγωγής. 
Κυρίαρχο μέλημα είναι ο εμπλουτισμός του μαθησιακού περιβάλλοντος με ανάλογο 
παιδαγωγικό υλικό, το οποίο λειτουργεί ως έναυσμα ώστε οι μικροί μαθητές να εκτελούν 
πειράματα φυσικών επιστημών με απλά υλικά, να υπολογίζουν, να προγραμματίζουν και 
γενικότερα να εισαχθούν με πρακτικό τρόπο στη φύση της επιστήμης. 

Στο πλαίσιο της μελέτης πεδίου τα παιδιά μελετούν βιωματικά το μεταβυζαντινό πάρκο της 
Κληματιάς (ΥΠ.ΠΟ.Α, 2014). Οι γνώσεις που αποκομίζουν, αποτυπώνονται με τη μορφή 
αυτοσχέδιου χάρτη και στη συνέχεια απεικονίζονται τα αξιοθέατα της περιοχής σε 
τρισδιάστατη μακέτα με αξιοποίηση άχρηστων υλικών, την οποία χρησιμοποιούν ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό ρομποτικών συστημάτων εδάφους Bee-bot 
και LegoWeDo2. (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1:  Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού με την κατασκευή αυτοσχέδιας 
τρισδιάστατης μακέτας επιδαπέδιου ρομποτικού συστήματος 
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Αξιοσημείωτη είναι η αλληλόδραση που αναδύθηκε με τους φοιτητές του Εργαστηρίου 
Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι αφού παρακολούθησαν τις δράσεις από τα ίδια τα 
νήπια (Εικόνα 2), ενασχολήθηκαν ενεργά με την αξιοποίηση των φυσικών επιστημών και 
της εκπαιδευτικής ρομποτικής (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 2:  Παρουσίαση των δράσεων στους φοιτητές του ΠΤΝ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Εικόνα 3:  Αλληλεπιδραστική δραστηριότητα με τους φοιτητές  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν διαχέονται στις ιστοσελίδες του έργου Erasmus+ 
(http://ceys.project.eu), του προγράμματος αδελφοποίησης σχολείων/διαδικτυακή 
συνάντηση (https://www.youtube.com/watch?v=mXzUAh9ZjGA&feature=youtu.be) και της 
ευρωπαϊκής εβδομάδας προγραμματισμού. Επιπλέον, παρουσιάζονται σε πανελλήνια και 
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διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και την Κύπρο, στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 
WRO Hellas 2018 (Εικόνα 4.) και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 4:  Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas 2018  

 

Εικόνα 5:  Διάχυση αποτελεσμάτων και ηχογράφηση  μηνύματος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο 
Ιωαννίνων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν τόσο μέσα από τη συμμετοχική ή μη 
παρατήρηση της εκπαιδευτικού, όσο και από το πλούσιο παραγόμενο υλικό επικεντρώθηκε 
στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής παρέμβασης και 
την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της εκπαίδευσης STEAM στο πλαίσιο 
διασχολικών συμπράξεων. 
Τα αποτελέσματα είναι συνεπή με τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν κατά 
το σχεδιασμό, καθώς το πρόγραμμα συντέλεσε στην αυθόρμητη και αβίαστη εμπλοκή των 
παιδιών σε ανάλογες αναδυόμενες και οργανωμένες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, 
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που αφορούν στην προσέγγιση των επιστημών με πρακτικό τρόπο και συνδέονται με θέματα 
της καθημερινής τους ζωής. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Συμπερασματικά, όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, η αξιοποίηση της εκπαίδευσης STEAM είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 
παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από 
παιγνιώδεις διαδικασίες. Επιπλέον, αποτελώντας κοινό σημείο αναφοράς στις σχολικές 
συμπράξεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, αποδεικνύεται ότι λειτουργεί ως 
συνεκτική δύναμη για την εκδίπλωση αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων και συμβάλει 
στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής ικανότητας των μαθητών. Γενικότερα, θα μπορούσε 
να υποστηριχτεί ότι η ελκυστική μορφή της τυπικής και μη τυπικής διδασκαλίας με κεντρικό 
άξονα την εκπαίδευση STEAM στο πλαίσιο διασχολικών συνεργασιών διευκολύνει την 
παιδαγωγική διαδικασία, καθώς οδηγεί στην ενεργητική εμπλοκή των παιδιών ανεξάρτητα 
από το φύλο τους, καλλιεργεί αβίαστα τη διαπολιτισμική ικανότητα και την κριτική τους 
σκέψη. Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι η ενασχόληση με θέματα των φυσικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών αφορά άμεσα στα κέντρα 
ενδιαφέροντος των μαθητών, με αποτέλεσμα η γνώση που αποκτάται να γίνεται μονιμότερη 
και η σκέψη πιο αποδοτική. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Υποστηρίζουμε την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής 
παρέμβασης και σε μαθητές μεγαλύτερης σχολικής ηλικίας, μετά από την κατάλληλη 
προσαρμογή του σχεδίου δράσης, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των φυσικών 
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών, αλλά και τη 
συμπερίληψή τους στα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων. 
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ABSTRACT 
Open School Doors (OSD) project aims at reducing disparities in learning outcomes affecting 

learners from disadvantaged backgrounds focusing on the case of migrants/refugees. Through 
parental engagement, parents from all social backgrounds and groups participate adequately in the 
decision-making and school development processes, and they are represented in the parental boards 
of the school and parent representatives are included in the social, political and external networks of 
the school.  

OSD, following the findings of EU report (2010/2011) tackling the issues of equity and social 
cohesion, aims at enabling parents with a migrant and refugee background to be more actively 
involved in their children education, and at the same time offering them the chance to improve their 
ICT skills, leading thus to better professional perspectives and providing access to equal educational 
opportunities. 

The present paper presents the activities of OSD project which aims at reinforcing teachers’ 
awareness, motivation, knowledge and skills that enables them to strengthen parents’ roles in 
schooling. Using social media properly is one of the best parent engagement strategies. It allows 
teachers to securely keep parents updated on their child’s progress, school announcements, events 
etc. Plus it is incredibly easy to use and is built to be incredibly user friendly.  
 
KEYWORDS: migrant, refugees, school, teachers’ empowerment, parental engagement, ICT, 
social media 
 
INTRODUCTION 

The key importance of education as a means of integration is widely acknowledged. Migrant 
families live revolves around working and moving on. There are many barriers for migrant/refugees’ 
families such as limited or poor educational experiences, limited language fluency, poorer 
understandings of the ways that schools work and missing ability to ‘decode the system’, differing 
perceptions of invitations and different approaches as well practical barriers. Clearly, migrant pupils 
are vulnerable to undereducation and dropping out of school (Chavkin, 1991). 

Nowadays, there are many migrant children in schools and with the emergence of the refugee 
problem, the number of children ever increasing. Previous research has indicated that many of the 
migrant students attain lower educational levels, have higher rates of drop out, and have more 
difficulty in translating their educational credentials into a position within the labor force (Heath et 
al., 2008). The interaction between parents and school is relevant primarily for preventing students 
from leaving the educational system at an early stage (Desforges, 2003). 

In order to achieve its goals, Open School Doors does also launch an innovative approach (on 
pedagogic and technical levels) to train teachers (using online tools apart from face-to-face sessions) 
as well as social networking applications (Boufardea, et al, 2016) to connect them with the parents of 
the participating schools’ pupils (Epstein & Dauber, 1991). These applications will be based on a 
specific tailored made Training Framework and on an EU-wide platform, which will facilitate at the 
same time access to Open Educational Resources portals for all stakeholders concerned with the 
issue of parental engagement. 

OPEN SCHOOL DOORS DESCRIPTION 
Open School Doors (OSD) http://openschooldoors.westgate.gr is an Erasmus+ KA2 project 

(Ref. No: 2017-1-DE03-KA201-035602) which is coordinated by scientists of the Media Center and 
the Faculty of Educational Sciences of the Technical University of Dresden in close cooperation with 
educational practitioners and researchers from Austria, Belgium, Greece and UK. The OSD 
consortium is investigating how parents with a migration background can be more actively involved 
in the education of their children – with the help of digital media. 
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In order to establish suitable school and parent partnerships, the researchers developed a training 
framework for educators in the context of the “Open School Doors” project, which supports them in 
organizing the integration process of migrant students at school and, indirectly, will trigger the 
parents’ support for that integration process as well. The provided training program provides teachers 
with a comprehensive guide onto how effective collaboration between parents and teachers may be 
promoted and how integration can emerge as a shared design process, overarching all respective 
stakeholders. Motivation, knowledge and competences of any teacher involved will be strengthened 
together with the respective pupils and their parents in order to shape their active integration.  

The main target group of OSD is school leaders and class teachers, but also school staff who 
works in counseling and support systems as well – because those professionals rarely have adequate 
skills for the digitally supported integration of migrant families in education. The project constitutes 
a European wide initiative, targeting a final number of 50 schools from 5 EU countries. 

The direct target groups of Open School Doors are teachers, school leaders, school staff and ICT 
experts at pre-primary, Primary, Secondary and Vocational schools (for teachers training) in 
Germany, Greece, UK, Belgium (and /or other EU countries associated with EPA) and Austria. 
Across the 5 countries a total of 50 schools is targeted. The training workshops are implemented in 2 
phases, with 45 teachers in total in phase A (9 teachers per country) and 105 participants in total in 
phase B (21 teachers per country). Totally 150 teachers will participate in the project through the 
training workshops. Workshops are accompanied by live online formats, like webinar with 
participation of additional 4 teachers per school in order to extend the range of its audience and allow 
a more flexible participation of 200 extra teachers (350 in total). 

Teachers’ training is based on the produced Training Framework which focuses on a number of 
ways that teachers can use i.e. school websites, blogs and social media channels to improve parent 
involvement at their school. The Training Framework makes sure that specific practices can be 
integrated in order to encourage migrant parents’ involvement. Several questions are answered to the 
proposed Training Framework e.g. "So what can we do to promote and improve parent engagement? 
What’s the best way to increase parent engagement? In what areas should we focus our energy?". 
Migrant parents are on social media such as Facebook, Twitter, Pinterest, etc. If teachers want to 
reach them, they have to go to the places where they spend time. That means making a concerted 
social media outreach effort. Use social media to post links, announcements, and other important 
information, so teachers can use them to post images from the most recent event. Parents can then 
see exactly what they missed, as well as information on how they can get involved in the next event. 
The more parents get to join on online school network, the stronger the partnerships with entire 
school community will be. 

The Training Framework is adaptable and fits in different circumstances not only for 
participating countries but also meeting the needs for parental engagement in all European societies 
focusing on migrant parents. Thus, the proposed Framework will be quite general and adaptable 
according to the specific needs that may arise in different countries or in different schools. 

After teachers and school leaders’ training, it is expected the participant schools to undertake 
activities in order to engage migrant/refugee parents to school. These activities will be recorded and 
will be assessed at the end of the school year in order to observe the results and the effectiveness of 
those activities. 

 

OSD ONLINE TRAINING FRAMEWORK 
The OSD training framework http://opendoors.daveharte.com/ started out with the priority of 

encouraging self-reflection amongst teachers, practitioners, and leaders. OSD initial data collection 
highlighted across the five partner countries that teachers and practitioners felt unequipped in dealing 
with many of the complex issues which newly arrived families are faced with. Teachers felt that they 
had not been given sufficient support or input in their initial teacher training to know how to deal 
with such issues in the classroom. 

A space for reflection 
OSD project covers the voices of primary and secondary schools across five EU countries, as 

well as the voices of individuals working in advocacy for those from forced migration contexts, so 
the framework challenges varied across international contexts as well as individual school contexts. 
Therefore, there is not a ‘one-size-fits-all’ approach to the training. Rather, the OSD approach starts 
with the individual and asks teachers to think and reflect on different aspects of their communication 
and work with newly arrived children and parents. 

Teachers are asked to challenge their own pre-conceptions, and to consider their own 
‘positionality’ and how that can influence behaviours or interactions. Teachers should consider their 
own position in terms of gender, class, race and religion amongst others and challenge themselves to 
think about how any of these aspects intersect with the experiences or barriers of newly 
arrived/migrant families. 
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Implementing the framework 
The framework starts with a ‘Thinking and Exploring’ section which teachers can work through 

individually- there is no set requirement, they can take part in as little or as much as they want or 
have time for. From the available data collection OSD consortium identified 3 main themes for 
schools to work across, ‘Spaces and Places’, ‘Literacies and Digital Literacies’ and ‘Communities 
and Cultures’. This is a multimedia framework which incorporates ideas, resources, sound extracts 
from teachers and parents, videos, presentations, and inspiring practice examples. There are different 
ways to use the themes- for individual staff development as well as a whole-school approach in 
which schools could utilise some of the ideas and activities in their staff training days. 

Take action 
Finally, OSD invites teachers to take part in the ‘Taking Action’ process, based on a 

participatory action research approach. Teachers are asked to choose a priority or priorities that they 
would like to carry out in their school to encourage an inclusive equitable and welcoming 
environment for newly arrived migrant families. OSD hopes that this will become an ethos of the 
culture of all schools and that all of the schools that take part in the Open School Doors project will 
become and inspiring practice example for other schools.  

 

IMPLEMENTATION – PHASE A 
The implementation enables the OSD consortium to put into practice, in real school contexts the 

training approach and materials developed by the project, so that they are then evaluated, revisited 
and validated. More particularly the term “implementation” refers to:  

• The active engagement of a final number of 150 teachers by the end of piloting training 
sessions on how to engage migrant/ refugee parents in school-based activities in a continuous 
and sustainable manner. 

• The delivery of training to school staff from the participating pilot schools of OSD, i.e. the 
piloting of the training framework and the training materials produced.  

• The application of certain activities in schools, that involve parental engagement and use of 
social networking tools between schools and parents.  

• The online interaction between school staff of the participating schools and pupils’ parents 
and its encouragement by the partners. 

Following OSD work plan and the guidelines provided in the implementation plan, all partners 
organized training workshops from mid-May until end of August (Phase A), either as a stand-alone 
event or within the framework or another project and/or conference; the initial deadline was the end 
of June, but this schedule was adjusted to accommodate all partners’ diverse learning settings. In 
practice, 75 people participated in the phase A of implementation, in 8 training workshops among the 
consortium members (Table 1). 

 
Partner  No. 

participants  
Type of participants  No. of  

workshops 
Birmingham City University 
- UK 

15 Teachers of primary & secondary 
education and various specialties 

related to education 

2 

European Parents 
Association - BELGIUM 

14 Parents’ Leaders 3 

BildungOnline -  AUSTRIA 14 7 teachers, 3 parents and 4 
business representatives 

1 

Technische Universität 
Dresden -  GERMANY 

23 Teachers 1 

Computer Technology 
Institute & Press 
“Diophantus” & 
Ellinogermaniki Agogi - 
GREECE 

9 Teachers from different 
type of schools (public, 

intercultural ones, etc.) and 
NGOs professionals 

1 

TOTAL 75 Teachers, Headmasters, 
Parents’ Leaders, Business 

Representatives 

8 

Table 1:   Overview of the implementation phase A 
 
The training workshops were organized in brief as follows:  

• Short presentation of the project and of the focus groups’ recommendations 
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• Presentation of the training material. Trainees should realize the scope of the material 
and reflect on its content, so that workshop moderators summarize their comments and 
feedback.  

• Implementation of hands on activities; there are several suggested in the training 
material. Trainers should test some of them and assess how they work in the group. 

• A feedback timeslot, where trainers encouraged participants to freely share their 
thoughts and reflections; trainees should fill in the evaluation questionnaire that has 
been prepared.  

• Conclusions and next steps 
 

OSD TRAINING FRAMEWORK AND WORKSHOPS ASSESSMENT 
During the phase A of the OSD project, each partner organized the 1st training workshop aiming 

at teachers’ training according to the 1st version of the Training Framework. Teachers (trainees) 
assessed both the Training Framework and workshop organization, while training providers assessed 
the effectiveness of their workshops. 

The evaluation questionnaire for the trainees was divided in the following sections: 
• Evaluation of the Open School Doors online programme  
• Evaluation of the Training Framework as it is presented during the workshop 
• Evaluation of the Training Workshop 
• Evaluation of the educational techniques used in the seminar 
• Next plans – General comments 
Based on the participants’ answers useful information was extracted regarding the Training 

Framework and the general organization of the workshops. 
Regarding the Training Framework, it seems that it meets the participants’ needs as half of the 

participants replied very positively for its content and the rest replies were neutral. Trainees strongly 
believe that such a tool can help schools to develop the way they work with newly arrived families. 
The most interesting sections of the Framework were the “Inspiring Practices” and “Useful Links”, 
which actually are examples how to engage migrant parents to school. Moreover, the online version 
of the Training Framework is user friendly and easy to navigation. The 94% evaluated positive the 
usefulness of the OSD programme. However, in general comments the participants mentioned that 
they expected more concrete activities and practical examples, and they found it too theoretical.  

Regarding the training workshops, all the participants agreed that they learnt something new 
during the workshop with the ~34% considered the knowledge as useful, ~52% found it somewhat 
useful and only the ~14% found it quite useful. Almost all the training workshops included practical 
activities. According to participants replies in Greece were mentioned three different activities (i) 
creation of an artifact, (ii) jigsaw compilation, (iii) multisensory task. In Germany, the following 
activities mentioned: (i) group work, (ii) active discussion and brainstorming, (iii) editing scenarios. 
The 93% rated the activities from good to excellent and only the 7% rated them as fair. The ~74% 
replied that the duration of the workshop was appropriate (most replies from Austria and Greece), 
however in UK the participants found it longer than what they expected and participants from 
Germany skipped replying to this question. The majority of participants (71%) rated the theoretical 
part from Good to Excellent and the rest (29%) rated it from Fair to Poor. Likewise, the practical part 
with the hands-on activities rated very positively by the 89% of participants and only the 11% 
evaluated it as Fair of Poor. The 69% evaluated the quality of the training workshop from Good to 
Excellent and only 31% evaluated it from Fair to Poor. Finally, only the ~53% of participants feels 
very or extremely confident to apply the knowledge from the workshop, the ~26% feels somewhat 
confident and the 21% feels quite or not at all confident. 

From the general comments, it can be concluded that participants were satisfied from the 
workshops and they will try to incorporate some of the ideas to their school plan in order to engage 
migrant parents to school. 

 

CONCLUSIONS 
The OSD project aims at reinforcing teachers’ awareness, motivation, knowledge and skills that 

will enable them to strengthen parents’ roles in schooling. Using social media properly is one of the 
best parent engagement strategies. It allows teachers to securely keep parents updated on their child’s 
progress, school announcements, events etc. Plus, it is incredibly easy to use and is built to be 
incredibly user friendly. Therefore, it is easy to implement within the school.  

To this end a training framework was designed, tailored to their learning profile and needs, 
equipping them with all the attitudes, values, knowledge, skills and life-long learning competences to 
enables them support and sustain parental engagement in school communities. The provided 
framework provides comprehensive guidance to teachers how to promote and encourage effective 
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cooperation between parents and teachers; as such, training seminars will take place across the 
partnership (both F2F & online) addressing parents, teachers, stakeholders, policy makers, whereas a 
two phases implementation is envisioned (phase A is completed and phase B is ongoing) till the final 
version of training framework is delivered.  

Teachers, in particular head teachers and class teachers, but also school personnel working in 
advisory and support systems, will constitute the main target group of Open School Doors; as key-
agents, they will be trained to develop positive attitudes and particular skills in order to invite, 
motivate, support migrant parents and collaborate with them to deal effectively all obstacles of 
school life. 

The indirect target group of the project is parents with a migrant background and in most cases 
with socially, educationally and economically disadvantaged background. Migrant pupils will be the 
long-term beneficiaries of the project approach, since schools' and parents' partnerships, that the 
project sets out to foster, have been found to have significant positive effects on important aspects of 
young people's development, e.g. achievement from early childhood until adolescence and 
adulthood, social and cognitive development, school drop-out reduction, social integration and fewer 
behavior problems. A supportive material for the migrant parents, enhancing effective 
communication with teachers, will be also delivered in the frame of the project. 

Finally, a Guide of Good Practices will bring together a range of relevant resources and 
evidence, synthesizing background policy and research with original empirical research findings to 
produce specific guidance for policy makers and training curriculum developers. As such, it will 
illustrate how to increase parental engagement, effectively communicate with teachers through 
web2.0 tools, and map all potential members of Open School Doors community of interest at 
regional, national and EU level building thus upon the sustainability of the whole initiative. 
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Η μουσική παιδεία ως φορέας μετασχηματίζουσας μάθησης 
στην Εκπαίδευση 

 

Ρίνης Δημήτρης1, Αντύπας Γεράσιμος2 
1 Εκπαιδευτικός Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, Αγγλικής Γλώσσας - Μed, 2 Εκπαιδευτικός 

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, Δ/ντής 2ου Σ.Δ.Ε. Πάτρας - Med 

dimi.rinis@yahoo.gr, antyger@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα έργα e-Twinning επιτρέπουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να έρχονται αντιμέτωποι 

με προκλήσεις, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να μαθαίνουν. Η συμμετοχή των μαθητών 
μέσω εκπόνησης συνεργατικών έργων τους δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με 
συνομήλικους από άλλες περιοχές της Ευρώπης να αναδείξουν τη δημιουργική τους πλευρά 
και να χρησιμοποιήσουν βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας μέσα από υπεύθυνη χρήση 
των Τ.Π.Ε.. Η εργασία e-twinning «Together in concert» που υλοποιήθηκε, εξελίχθηκε σε μια 
πολύμηνη συνεργασία μεταξύ σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Λετονία, 
Πολωνία, Αρμενία, Ουκρανία). Κύρια επιδίωξη ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές 
να αντιληφθούν το ρόλο της μουσικής με βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και να 
προσεγγίσουν μέσω μετασχηματίζουσας μάθησης τις κοινωνικές και πολιτιστικές 
παραμέτρους των άλλων χωρών. ΈΈτσι δημιουργήθηκε ένας καλλιτεχνικός δίαυλος 
επικοινωνίας και συνεργατικότητας μεταξύ διαφορετικών σχολείων της Ευρώπης. Η 
μουσική παιδεία ήταν ο κύριος φορέας της ενεργητικής και μαθησιακής διαδικασίας. Το 
έργο υλοποιήθηκε με βάση συγκεκριμένο προγραμματισμό ο οποίος βασίστηκε στην όσο το 
δυνατόν καλύτερη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων στις σχολικές δράσεις και τη μουσική 
κουλτούρα των εταίρων μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, τον πολιτισμό, τις μουσικές και 
πολιτιστικές παραδόσεις τους, έχοντας θετικό αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: μετασχηματίζουσα μάθηση, διαθεματικότητα, ολιστική μάθηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μουσική διαχρονικά συνδέεται με την πνευματική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου, 

αλλά μόλις στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα οι επιστήμες του ανθρώπου άρχισαν να 
παρατηρούν μεθοδικότερα τις συνδέσεις αυτές. Μουσικές λαών που θεωρούνταν 
υποδεέστεροι και αφηγήσεις από τη σφαίρα του μύθου ήρθαν στο προσκήνιο σε πολλά 
επιστημονικά πεδία, όροι όπως η «ανθρώπινη μουσικότητα» και κοινωνικό – πολιτισμικό 
πλαίσιο ακούγονται όλο και συχνότερα. ΈΈτσι οι μαθητές διδάσκονται στις μέρες μας 
μουσικές από όλες τις κουλτούρες, τους τόπους και τις εποχές. Η διάκριση πλέον δεν αφορά 
σε «καλές» και «κακές» μουσικές αλλά στην ενεργητική, κριτική ακρόαση και κατανόηση 
των πολιτισμικών λειτουργιών της μουσικής, που έτσι και αλλιώς μπορεί να ακούσει στην 
καθημερινότητά του ο μαθητής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η «ολιστική» μάθηση (holistic learning) έχει πλούσια ιστορία ως αποτέλεσμα πολύχρονων 
ερευνών στο μαθησιακό πεδίο με αντίστοιχη θεωρητική στήριξη. Σύμφωνα με (Bertrand 
1994; Δημητριάδου 2002) η πραγματικότητα απαρτίζεται από ανοιχτά συστήματα, 
πολύπλοκης φύσης τα οποία το άτομο πρέπει να τα προσεγγίζει ολιστικά και όχι τμηματικά 
για να έχει δυνατότητες κατανόησης. 

Η αρχή της ολιστικής προσέγγισης έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στα διαθεματικά 
προγράμματα (Miller, 1989). Μέσα από την αξιοποίηση πολλών γνωστικών αντικειμένων 
(Γλώσσα, Μαθηματικά, Μουσική, Αγγλικά, Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Πληροφορική) επιχειρείται η καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με τον Illeris (2004a) απαιτείται κατανόηση του φαινόμενου της ανθρώπινης 
μάθησης τέτοια που να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διαφορετικών αντικειμένων σε 
συνδυασμό με τη τρέχουσα γνώση σχετικά με το πεδίο. Επίσης διαπιστώνει ότι η μάθηση 
συνδέεται με τα αποτελέσματα των μαθησιακών διαδικασιών (τι έχω μάθει, ποια αλλαγή 
έχει επέλθει), με τις διανοητικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο άτομο και μπορούν να 
οδηγήσουν σε αλλαγές, με τις αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ των ατόμων αλλά και μεταξύ 
του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος παράλληλα με το έργο της διδασκαλίας. 
ΈΈτσι καταλήγει να ορίζει τη μάθηση ως την οποιαδήποτε διεργασία που οδηγεί σε μόνιμη 
αλλαγή ικανότητας (capacity) η οποία δεν οφείλεται μόνο σε βιολογική ωρίμανση ή ηλικιακή 
εξέλιξη (Illeris, 2007). 
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Σύμφωνα με τις γενικές παιδαγωγικές αρχές των διαθεματικών προγραμμάτων, η 
εκπαίδευση στοχεύει «στην καθολική ανάπτυξη των μαθητών, της προσωπικότητάς τους 
καθώς και της επιτυχούς ένταξής τους στη κοινωνία μέσα από την καλλιέργεια νέων αξιών 
καθώς και γνωστικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων» (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2003). 

Οι δυο βασικές διεργασίες της μάθησης εστιάζονται σε δύο επίπεδα, στο ατομικό και 
στο κοινωνικό. Στο ατομικό επίπεδο, το άτομο προσπαθεί να διαχειριστεί το περιεχόμενο 
της μάθησης σε συνάρτηση με τα κίνητρα μάθησης. Στο κοινωνικό επίπεδο, υπάρχει μια 
διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο και στο κοινωνικό, πολιτισμικό και υλικό 
περιβάλλον.  

Οι διεργασίες αυτές τις μάθησης συνιστούν τις τρεις βασικές και αλληλοεπηρεαζόμενες 
διαστάσεις της μάθησης. H πρώτη διάσταση της μάθησης αφορά σε αυτό που μαθαίνεται, 
εκφραζόμενο σε γνώσεις, δεξιότητες, απόψεις, συμπεριφορές, αξίες, με άλλα λόγια η 
επίτευξη προσωπικής λειτουργικότητας στο γνωστικό επίπεδο. Η δεύτερη διάσταση της 
μάθησης περιλαμβάνει τα κίνητρα της μάθησης εκφρασμένα σε εσωτερική υποκίνηση, 
συναισθήματα και επιθυμίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθησίας από τη 
πλευρά του ατόμου. Η τρίτη διάσταση ερευνά το πώς διεγείρεται και από ποιους 
εξωτερικούς παράγοντες επηρεάζεται η μάθηση (πρακτική δράση, επικοινωνία, 
συνεργασία) με σκοπό την οικοδόμηση μεγαλύτερης προσωπικής κοινωνικότητας.  

Οι ομάδες λοιπόν καθώς και οι υποομάδες αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό που 
παίζει σημαντικό ρόλο στο προγραμματισμό, υλοποίηση και συντονισμό ενός έργου e-
Twinning. ΌΌταν οι υποομάδες σχηματίζονται και ξανασχηματίζονται γύρω από διάφορα 
θέματα και όταν αυτά συζητούνται ανοιχτά, δεν υπάρχει πρόβλημα και όταν αξιοποιούνται 
αποτελούν ευκαιρία για περαιτέρω μεγάλωμα. ΌΌταν οι υποομάδες επαναλαμβάνονται, 
γίνονται δύσκαμπτες και βασίζονται σε μόνιμες συμμαχίες οδηγούν την ομάδα σε 
δυσλειτουργική εξέλιξη, με παράδειγμα το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Γι’ αυτό o 
συντονιστής πρέπει να είναι ενήμερος των δικών του συναισθημάτων, των προσδοκιών του 
για την ομάδα στο σύνολό της αλλά και για τα μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
προσωπικές τους ιδιαιτερότητες (Swiller, 2011).  

ΈΈνας από τους σημαντικούς στόχους του εκπαιδευτικού είναι το πώς να εμπλέξει 
συναισθηματικά τους μαθητές μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτή η διεργασία 
επιτυγχάνεται μέσα από την επικοινωνία με ήχους, λέξεις, δράσεις και συμπεριφορές και 
οδηγούν σε μια σχέση που οδηγεί στην απαρτίωση του ατόμου «ως άνθρωπο και ως μέλος 
της ομάδας». Επιχειρείται λοιπόν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που να προάγει τη 
μάθηση, με νέα ερεθίσματα και διαφορετικό τρόπο εργασίας που θα οδηγήσει σε νέους 
προβληματισμούς και σκέψεις. Ο σχεδιασμός ενός βιωματικού έργου - σεμιναρίου - 
εργαστηρίου πρέπει να στοχεύει στο να δημιουργηθεί ένα κλίμα σχετικής ασφάλειας, 
συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη, καθώς και ανάμεσα στους 
εκπαιδευόμενους και στον εκπαιδευτή. Τα βήματα της δημιουργίας ομάδας ακολουθούν μια 
συγκεκριμένη δομή που επιτρέπει το πέρασμα από το άτομο στη δυάδα, από τη δυάδα στη 
τετράδα και στη συνέχεια στην ολομέλεια, μέσα από διαδικασίες που επιτρέπουν ένα πρώτο 
ανθρώπινο άνοιγμα πριν η ομάδα περάσει στο έργο γύρω από το οποίο δομείται (Τοδούλου 
- Πολέμη, 2010). Είναι δε σημαντικό σε κάθε φάση να υπάρχει ενημέρωση για τη δομή που 
θα ακολουθηθεί, γιατί έτσι δημιουργείται μια δυνατότητα πρόβλεψης για το τι θα γίνει το 
επόμενο λεπτό, γεγονός που συντελεί στο αίσθημα ασφάλειας.  

Μέσα από αυτό το πλαίσιο είναι δυνατός ο μετασχηματισμός και η προσέγγιση της 
μάθησης. Σήμερα, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη 
και συγκεντρώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μελετητών, των εκπαιδευτικών και των 
εκπαιδευτών ενηλίκων. Στο πλαίσιο δε της μετασχηματίζουσας μάθησης έχει αναπτυχθεί 
πολύ η συζήτηση σχετικά με τη χρήση της τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Cranton, 
2006, Dirkx, 2000; 2001, Mezirow, 1990; 1998; 2009, Taylor, 2000 κ.ά.) και υπάρχουν προφανώς 
διάφορες τάσεις. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
Η μουσική ως ένα αντικείμενο με εξαιρετικά διευρυμένο υλικό στις μέρες μας, 

προσφέρεται ως μοναδική δυνατότητα, χάρη στην ύπαρξή της ως ξεχωριστό διδακτικό 
αντικείμενο, να αξιοποιηθεί  από το σύνολο της Εκπαίδευσης. Γι’ αυτό εφαρμόζεται η 
διαθεματικότητα, η σύνδεση των θεμάτων σε σχέδια εργασίας με τους μαθητές - ερευνητές 
να ανακαλύπτουν και να δημιουργούν. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός συνεισφέρει με το 
κριτικό «επιλέγειν» και την οργάνωση της ερευνητικής - ανακαλυπτικής διαδικασίας 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Η εργασία e-twinning «Together in concert» εστίασε σε ένα υβριδικό περιβάλλον μάθησης 
(hybrid-learning) όπου συνυφαίνονται σε πραγματικό χρόνο η διαπροσωπική διδασκαλία 
(face-to-face learning), η αλληλεπίδραση των μαθητών στα πλαίσια της συνεργατικότητας 
(cooperative learning) κατά τη διάρκεια των παράλληλων δραστηριοτήτων του προγράμματος 
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και οι σύγχρονες - ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας (synchronous and asynchronous 
communication) των μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του 
twinspace. Οι μικροί μαθητές της πέμπτης και έκτης δημοτικού από το Ελληνικό σχολείο 
είχαν ιδιαίτερη αγωνία και διακατέχονταν από εσωτερικά κίνητρα (internal  motivation) κάθε 
φορά που παρουσιαζόταν η ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις με τους εταίρους 
τους στο εξωτερικό. Η στοχοθεσία περιλάμβανε γνωστικούς, γλωσσικούς, 
συναισθηματικούς και κιναισθητικούς στόχους. ΌΌσον αφορά το γνωστικό κομμάτι, τα 
παιδιά θα γνώριζαν τη κουλτούρα των χωρών εταίρων μέσα από την επαφή με μουσικά 
ακούσματα. Η συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών θα έπαιζε σημαντικό ρόλο μέσα από 
τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης και πειραματισμού. Αυτό είχε σαν 
προϋπόθεση τη μετατροπή των τάξεων σε μουσικά εργαστήρια προκειμένου οι μαθητές να 
ζουν το ρόλο τους και να αισθάνονται άνετα. 

Το έργο εξελίχθηκε σε μια πολύμηνη συνεργασία μεταξύ σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Τουρκία, 
Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Λετονία, Πολωνία, Αρμενία, Ουκρανία). Κύρια επιδίωξη ήταν να 
δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο της μουσικής με βιωματικές 
μεθόδους διδασκαλίας και να προσεγγίσουν μέσω μετασχηματίζουσας μάθησης τις 
κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους των άλλων χωρών. Τα εμπλεκόμενα σχολεία ήταν: 
α) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, (Poland), β) Ceip el Castillio, (Spain), γ) 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Θεσπρωτίας, (Ελλάδα), δ) Vysochanska Specialized School 
(Janina Petrenko), (Ukraine), ε) Primary School (Burhan SEL), (Turkey), στ) Ceip 
Mediterraneo, Valencia, (Spain),  ζ) Istituto Comprensivo 2, Ferentino, (Italy), η) Hrazdan 13 high 
school, (Ermenistan), θ) Brampton Primary School, London,(England) ι) Jurmala music school, 
(Latvia).  

Το έργο εντάχθηκε στη διδακτέα ύλη με τη μορφή διαθεματικού σχεδίου εργασίας 
project και υλοποιήθηκε καθ’όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε τουλάχιστον 30 ώρες 
(1 ώρα την εβδομάδα). Καθώς το έργο είχε εφαλτήριο τη μουσική, μπορούσε να 
συμπεριλάβει και πολλούς άλλους τομείς δράσης όπως τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κίνηση, χορό, τραγούδι, ομιλία, εικαστικά, συγγραφή και θεατρική αγωγή. 
Δεδομένου των δραστηριοτήτων οι οποίες έπρεπε να συμπεριληφθούν, ο εκπαιδευτικός των 
Αγγλικών δόμησε τη διδακτέα ύλη πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, όπως «our 
multicultural class, theatre and cinema, ways of entertainment, music, share your experiences, blow 
your own trumpet, time for fun» - «η διαπολιτισμική τάξη μας, θέατρο και σινεμά, τρόποι 
διασκέδασης, μουσική, μοίρασε τις εμπειρίες σου, φύσα την τρομπέτα σου, ώρα για 
διασκέδαση». Μέσα λοιπόν από την αξιοποίηση πολλών γνωστικών αντικειμένων έγινε 
αξιοποίηση και καλλιέργεια πολλαπλών δεξιοτήτων των μαθητών. 
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Εικόνα 1: Οι μαθητές δημιουργούν μοντέλα μουσικών οργάνων μαζί με τους δασκάλους μουσικής -
καλλιτεχνικών 

     
 

Εικόνα 2: Μαθητικές δημιουργίες μουσικών οργάνων (πνευστά - κρουστά - έγχορδα) 
 

     
 

Εικόνα 3: Μαθητές δημοτικού - γυμνασίου από τα Ευρωπαϊκά μουσικά σχολεία 
 
Καθώς προχωρούσε η διδακτέα ύλη, οι μαθητές σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

εκπαιδευτικό  ενέταξαν τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, συνεργαζόμενοι στην τάξη μέσα από τον προφορικό και γραπτό λόγο πριν 
φτιάξουν το δικό τους υλικό και το αναρτήσουν στο διαδίκτυο. Σκοπός ήταν η πολύπλευρη 
προετοιμασία των μαθητών γι’ αυτό που θα κάνουν έτσι ώστε μέσα από το πρόγραμμα να 
ανακαλύψουν Ευρωπαϊκές κουλτούρες, έθιμα, παραδόσεις και πολιτισμό των λαών μέσα 
από τη μουσική και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. ΈΈγινε δε εφικτό να 
πραγματοποιηθούν ζωντανές συναυλίες με τη καλύτερη δυνατή συνεργασία που μπορούσε 
να επιτευχθεί, παρουσία φυσικά και του απαραίτητου δασκάλου μουσικής. Μοιράστηκαν 
έτσι τις γνώσεις τους και τις μουσικές τους ιδέες, παρακίνησαν τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους, ενώ παράλληλα ανέπτυξαν γλωσσικές, μουσικές και καλλιτεχνικές 
δεξιότητες, αλλά και δεξιότητες στους υπολογιστές. Τέλος, εξάσκησαν την Αγγλική γλώσσα 
τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο μέσα από ζωντανές παρουσιάσεις καθώς 
ήρθαν σε επαφή με διαφορετικά μουσικά όργανα από τις συμμετέχουσες χώρες. Η 
συνεργατική μάθηση ενεργοποιήθηκε με ανταλλαγή απόψεων μέσα από τη συμμετοχή σε 
τηλεδιασκέψεις μέσω skype, και αναρτήθηκε πρόγραμμα με παράλληλες δραστηριότητες 
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.  

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης περιλάμβανε:  
Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2016, παρουσίαση των σχολείων και δημιουργία από τους 

μαθητές logo, είτε με το χέρι, είτε χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό, 
Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2016, ατομικές εκτελέσεις και παρουσιάσεις των σχολείων για τη 

Χριστουγεννιάτικη συναυλία και το υπόλοιπο σχολικό έτος, αλλά και μουσικός διαγωνισμός 
για το καλύτερο βίντεο, 

Ιανουάριο - Απρίλιο 2017, προετοιμασία δραστηριοτήτων σε ένα εικονικό εργαστήρι, 
προετοιμασίας μουσικών οργάνων, φωνητικών, χορωδίας, μουσικών κομματιών και βίντεο, 

Μάιο 2017, προσπάθεια διάδοσης και προβολής των μουσικών κομματιών μεταξύ των 
εμπλεκομένων σχολείων, 

Ιούνιο 2017, δημοσίευση του τελικού βίντεο σε μορφή κολάζ (εικονικού ορχηστρικού 
κομματιού) στη διαδικτυακή πλατφόρμα twinspace. 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προβάρουν πολλές φορές τόσο στο χώρο του 
σχολείου όσο και εκτός σχολείου τα μουσικά κομμάτια που δημιουργήθηκαν πριν τα 
αναρτήσουν στο twinspace. Κατά τη διάρκεια του έργου υπήρχε σαφής καταμερισμός των 
παράλληλων δραστηριοτήτων σε επιμέρους ομάδες εργασίας μετά από ενθάρρυνση και 
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διερεύνηση των αναγκών και δεξιοτήτων τους. ΈΈτσι μια ομάδα καλλιτεχνικών ανέλαβε το 
σχεδιασμό του logo της σχολικής μονάδας, μια άλλη ομάδα προώθησε την ανταλλαγή 
εορταστικών καρτών στα συμμετέχοντα σχολεία από την Ευρώπη, ενώ μια άλλη ομάδα 
παρουσίασε σε μικρό video clip τις ομορφιές του τόπου μας στην Αγγλική γλώσσα. Μαθητές 
με γνώσεις και έφεση στην ηλεκτρονική γραφή, έφτιαξαν παρουσιάσεις (powerpoint), 
έβγαλαν φωτογραφίες και τις ανάρτησαν στο twinspace. Τέλος, μαθητές με έφεση στο χορό 
και το τραγούδι, ανέλαβαν να διασκεδάσουν ποικιλοτρόπως τους μαθητές των 
εμπλεκόμενων σχολείων της Ευρώπης. Πάντως όλοι οι μαθητές που έλαβαν μέρος στις 
μουσικές συναυλίες και έπαιξαν μουσικά κομμάτια με τη βοήθεια του μαέστρου και του 
δασκάλου μουσικής, συνεργάστηκαν πολλές ώρες μαζί και αφιέρωσαν πολύ χρόνο εκτός 
της σχολικής τάξης για να πετύχουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Το έργο υλοποιήθηκε και αναγνωρίστηκε μέσω της πλατφόρμας twinspace. Με βάση τη 
πλατφόρμα, οι μαθητές ανάρτησαν εικόνες, βίντεο και έγγραφα αφού χρησιμοποίησαν 
tablets, desktops, microphones, portable cameras. Οι μαθητές μας είχαν τον πρωτεύοντα ρόλο 
και ανέλαβαν με επιτυχία πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οργάνωσης των συναντήσεων με 
παιδιά από άλλες χώρες. Για τις ανάγκες του έργου έγινε χρήση εργαλείων και 
δημιουργήθηκε μια ιστοσελίδα στο facebook με τίτλο «Together in concert». Για κάθε μήνα της 
συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί συνομιλούσαν μέσω σύγχρονης (chat, 
skype) και ασύγχρονης (e-mail, facebook, messenger) επικοινωνίας. Τέλος σε αρκετές 
περιπτώσεις, έγινε χρήση του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής για να γίνουν οι 
απαραίτητες τηλεδιακέψεις μέσω skype με τηλεοπτικούς κρατικούς σταθμούς (ΕΤ1 και ΕΤ3) 
για διάχυση του έργου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

ΌΌσον αφορά τις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν αυτές έλαβαν χώρα 
τόσο μέσα στη σχολική τάξη σε ατομικό και ομαδοσυνεργατικό επίπεδο όσο και εκτός 
σχολείου με κατ' οίκον έρευνα. 

Σε επίπεδο σχολικής τάξης ο εκπαιδευτικός συνόδευε σε κάθε συνάντηση τους μαθητές 
στο κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής και αφού τους είχε επιδείξει το 
θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας twinspace (ανάρτηση - αφαίρεση υλικού, 
ανάρτηση εγγράφων - εικόνων - video κ.λπ.), επόπτευε την όλη διαδικασία των ομάδων 
εργασίας. 

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι αντιθέσεις και οι πιθανές παρεξηγήσεις κάποιας 
ομάδας ο εκπαιδευτικός όφειλε να καλλιεργεί και να αναπτύσσει τις ικανότητες της 
αυτοεπίγνωσης, της σωστής διαχείρισης των συναισθημάτων και της ενσυναίσθησης 
(Goleman, 2011). 

Παράλληλα οι μαθητές είχαν εξατομικευμένη στήριξη από τον εκπαιδευτικό σε όποιο 
στάδιο της διαδικασίας χρειάστηκε (fading scaffolding-φθίνουσα καθοδήγηση). 
Διευκολύνθηκε επίσης, η ενεργητική συμμετοχή μέσα από σχέσεις αλληλεπίδρασης, 
αναπτύσσοντας ικανότητες επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης, διαχείρισης 
συναισθημάτων, εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων, μέσα σε πλαίσιο αυτονόμησης 
μέσα στην ομάδα για ανάδειξη προσωπικών δεξιοτήτων. Εξάλλου η συναλλαγή των μελών 
μιας ομάδας και η δέσμευσή τους σε ένα κοινό στόχο δρα καταλυτικά για τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών ενός κλίματος ασφάλειας, ελεύθερης έκφρασης των απόψεων και 
τελικά αποδοχής της διαφορετικότητας (Πολέμη - Τοδούλου, 2003). 

Μέσα σ’ αυτό το μαθησιακό κλίμα υπήρξε η δυνατότητα αλλαγής νοητικών 
αναπαραστάσεων που έχουν δημιουργηθεί από την παιδική ηλικία και η δημιουργία νέων 
σύμφωνα με τη θεωρία της νευροπλαστικότητας (Γουρνάς, 2012). 

Τελικά, οι μαθητές υλοποίησαν μια ανασκόπηση των δράσεων και αυτοαξιολογήθηκαν. 
Αυτή η εφαρμογή των βιωματικών προσεγγίσεων ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των 
εμπλεκομένων, εξαΰλωσε την αντιπαλότητα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και έτσι 
επιτεύχθηκε η εξακτίνωση της γνώσης (Freire,1970). 

ΌΌσον αφορά την κατ’ οίκον δράση, οι μαθητές εργάστηκαν μέσα από ατομικούς 
κωδικούς ως επισκέπτες (guests) και αφού επεξεργάζονταν το υλικό τη δεδομένη στιγμή 
μέσα από την αυτοανακάλυψη και την έρευνα για την οποία είχαν δοθεί οδηγίες, 
κατάφεραν να συντάξουν το δικό τους υλικό σε γραπτή μορφή και στη συνέχεια να το 
αναρτήσουν στο etwinning live του εκπαιδευτικού ως ομάδα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η μάθηση είναι μια πολύπλοκη και άγνωστη σε πολλούς διαδικασία, εμπλέκει σε 

διαφορετικό κάθε φορά βαθμό και με διαφορετικό τρόπο όλες σχεδόν τις λειτουργίες του 
νου, όπως είναι η αντίληψη, η μνήμη, η σκέψη και η φαντασία (Ματσαγγούρας, 2000α, 72). 

Στο συγκεκριμένο έργο e-twinning υπήρχε χώρος για αυτενέργεια στη μαθησιακή 
διαδικασία με τη δυνατότητα επιλογών και αντίστοιχων ευκαιριών, αλλά και ελέγχου του 
βαθμού δυσκολίας των δραστηριοτήτων, είτε μέσω της αυτοεξερεύνησης είτε μέσω της 
ομαδοσυνεργατικότητας. Κατά τη φάση της εξάσκησης, πολλοί μαθητές απέκτησαν 
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μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις δυνατότητές τους που αποδείχτηκε από την ευχέρεια 
δράσης αλλά και του τελικού αποτελέσματος. 

Η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς όπως ήταν η Φιλαρμονική του τοπικού Δήμου 
έδωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έννοια του ανοιχτού σχολείου και την ανάγκη 
συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και των κοινωνικών φορέων προκειμένου οι μαθητές να 
νιώθουν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους και την 
αυτοπραγμάτωση. Το αποτέλεσμα αυτό της συνεργασίας είχε πολλαπλά οφέλη για τους 
μαθητές και την τοπική κοινωνία καθώς και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας. 

 Οι μαθητές μάλιστα διακρίθηκαν με το 1ο βραβείο καλύτερου μουσικού βίντεο σε 
ενδιάμεσο στάδιο της πορείας του έργου και παράλληλα ένιωσαν υπερήφανοι για την 
συμμετοχή τους. 

Η αναγνώριση και διάκριση των μαθητών με το καλύτερο μουσικό βίντεο της χρονιάς 
στα μέσα του χρονοδιαγράμματος (Δεκέμβρης 2016), προκάλεσε αφενός το ενδιαφέρον 
συμμετοχής και τη διάθεση προσφοράς και άλλων μαθητών για τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες του έργου και αφετέρου την εγγραφή αρκετών ως μέλη της τοπικής 
Φιλαρμονικής του Δήμου. Το έργο απέσπασε επίσης με την ολοκλήρωσή του την 
Ευρωπαϊκή ετικέτα Ποιότητας. 

 

   
 

Εικόνα 4: Πιστοποιητικό επίτευξης 1ο βραβείο καλύτερου μουσικού βίντεο - Ευρωπαϊκή Ετικέτα 
Ποιότητας 

 
 Από τη διεξαγωγή της ομαδικής εργασίας στο εργαστήριο των υπολογιστών προέκυψε 

ότι η μέθοδος project αποτελεί ένα πρόσφορο πεδίο ενεργητικής εκπαίδευσης. ΌΌταν, δε, 
συνδυάζεται με εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας και μάθησης, όπως είναι οι ηλεκτρονικές 
μορφές επικοινωνίας, αγγίζει τα όρια της προσωπικής ανάπτυξης των ατόμων, αφού τα 
βοηθά να εξελίσσονται σε προσωπικότητες που δεν αρκούνται στην ολοκλήρωση ενός έργου 
μόνο, ούτε στην καλύτερη επίδοση - απόδοση (Βεργίδης - Βαϊκούση, 2003).  

Η πλατφόρμα twinspace αναδείχτηκε ως εργαλείο μαθησιακής διαδικασίας και ως μέσο 
μαθητικής δικτύωσης με στοχευμένες δράσεις. Το αναβαθμισμένο twinspace ως διαδικτυακή 
πλατφόρμα είχε πολλαπλή χρησιμότητα στην ανάπτυξη των γλωσσικών, γνωστικών και 
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Οι μαθητές συμμετείχαν σε νήματα συζήτησης στο 
Forum, επικοινώνησαν με τους εταίρους τους και εκφράστηκαν τόσο με τις δραστηριότητες 
όσο και με τις εργασίες που δημοσιεύτηκαν με τα παράλληλα σχόλια και τις αναρτήσεις 
τους στο Ημερολόγιο (project journal). Με αυτό τον τρόπο υπήρξε περιθώριο κριτικής 
σκέψης από τη πλευρά των μαθητών ούτως ώστε να μπορούν κάθε φορά να βελτιστοποιούν. 

Εκτιμάται ότι το twinspace δύναται να λειτουργεί ως ένα προστατευμένο υποκατάστατο 
του facebook καθώς δεν είναι προσβάσιμη στον οποιονδήποτε χωρίς κωδικούς. Η κοινότητα 
των εμπλεκόμενων μαθητών καθίσταται κλειστή και κατ’ αυτήν την έννοια προστατευμένη 
από εξωσχολικές κακόβουλες επιθέσεις. Επιπλέον, οι μαθητές εστιάζουν σε μια στοχευμένη 
σκοποθεσία μέσα από την υλοποίηση ενός έργου και δε χάνονται στον κυκεώνα των 
παραπλανητικών πληροφοριών. 

Τέλος τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές καλλιέργησαν σε μεγάλο βαθμό νέες 
δεξιότητες σε θέματα πληροφορικής, απέκτησαν θετικότερη στάση σε θέματα συνεργασίας 
με παιδιά από άλλες χώρες, βελτίωσαν τη συμπεριφορά τους ως προς τη συμμετοχή τους σε 
ομάδες και αύξησαν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα. Αντίστοιχα θετικός ήταν ο 
αντίκτυπος στους εκπαιδευτικούς και τη σχολική μονάδα. Το project έλαβε την Ευρωπαϊκή 
ετικέτα ποιότητας. 

Οι βιωματικές εμπειρίες των μαθητών μέσα από το σχέδιο εργασίας που εφαρμόστηκε 
όπως είχε προγραμματιστεί επιβεβαίωσαν τις αρχικές επιδιώξεις τους καθώς τους δόθηκε η 
δυνατότητα να επεκτείνουν τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες έξω από τα στενά όρια 
της τάξης. Τα παιδιά υιοθέτησαν νέους ρόλους μέσα από μια διαφορετική κουλτούρα 
συνεργασίας με συμμαθητές τους από διάφορες Ευρωπαϊκές περιοχές. Η υλοποίηση ενός 
προγράμματος e-Twinning συχνά συνεπάγεται μια σειρά από παράπλευρα οφέλη που 
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ξεπερνούν τη σχέση διδάσκοντα - διδασκομένου και επεκτείνονται και σε άλλους τομείς 
όπως αυτός της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών που το υλοποιούν αλλά και της 
ποιοτικής αναβάθμισης του σχολικού περιβάλλοντος. Τέλος αξιοποιήθηκε ενεργά η 
«μαθητική κουλτούρα», οι ιδέες και οι δυνατότητες των μαθητών που αποδεικνύονται πολύ 
δημιουργικά έχοντας πολλά ερεθίσματα αλλά και τεχνολογικά μέσα (media), χάρη στην 
καθημερινή πληροφορική τεχνολογία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κείμενο επιχειρεί να αποτυπώσει τις διαδικασίες από το σχεδιασμό έως την 
υλοποίηση τριών βίντεο στο πλαίσιο ενός συνεργατικού έργου eTwinning ανάμεσα σε 
ευρωπαϊκά σχολεία Για κάθε βίντεο παρέχεται μια τεκμηρίωση της ιδέας και του σκοπού 
υλοποίησης. Το πρώτο βίντεο αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή στη διαδικασία γνωριμίας 
των δύο τόπων που εδράζονται τα σχολεία. Συγκεκριμένα επιχειρείται να μην υπάρχει 
αυτοπαρουσίαση των τόπων αλλά δυναμική προσπάθεια κάθε εταιρικού σχολείου να 
γνωρίσει τον τόπο του άλλου. Το δεύτερο βίντεο είναι σαφέστατα προσανατολισμένο στην 
αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών αλλά και της διαχείρισης ψηφιακού 
υλικού. Το τρίτο βίντεο επιδιώκει να δημιουργήσει μια σύνδεση ανάμεσα στην τέχνη και τον 
ψηφιακό κόσμο. Για κάθε βίντεο δικαιολογείται η επιλογή των μέσων υλοποίησης, 
περιγράφεται η διάδραση ανάμεσα στους συνεργάτες στην διαδικασία σχεδίασης και 
παραγωγής και έπειτα κατατίθενται παρατηρήσεις επί της διαδικασίας και του 
αποτελέσματος. Τέλος κατατίθενται ορισμένες παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Σκοπός 
της εργασίες δεν αποτελεί να παρουσιάσει ολοκληρωμένο ένα πρόγραμμα συνεργασίας 
σχολείων αλλά ιδέες για τη χρήση του βίντεο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας.  

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: βίντεο, etwinning,  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύμπραξη σχολείων πάνω σε ένα σχέδιο εργασίας, αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα της 
Δράσης eTwinning. Στα προγράμματα συνεργασίας, μεταξύ άλλων απαιτείται να παραχθούν 
ψηφιακά έργα. Τα βίντεο αποτελούν συνήθη προϊόντα μιας τέτοιας συνεργασίας. Στο 
κείμενο που ακολουθεί θα δούμε τρεις περιπτώσεις παραγωγής βίντεο κατά τη διάρκεια 
ενός τέτοιου συνεργατικού προγράμματος, αφού πρώτα παρατεθούν βιβλιογραφικά 
δεδομένα που τεκμηριώνουν την ένταξη της διαδικασίας παραγωγής βίντεο στη μαθησιακή 
διαδικασία. 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Η δυνατότητα αξιοποίησης των πολυμεσικών εφαρμογών στη διαδικασία της μάθησης 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού σχολείου. Εκπαιδευτικοί και 
εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους που υποστηρίζουν τη 
μάθηση αλλά και να δημιουργούν και οι ίδιοι εκπαιδευτικό υλικό. Η έρευνα έχει αναδείξει 
τη θετική επίδραση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία της ενίσχυσης 
της μαθησιακής αποτελεσματικότητας (Targamadze & Petrauskiene, 2010) και μεταξύ αυτών η 
χρήση του βίντεο έχει από παλαιότερα αναδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο στην 
κατεύθυνση αυτή (Barford & Weston, 1997). Η επιλογή της δημιουργίας βίντεο για τη 
προώθηση της συνεργασίας στα πλαίσια του έργων eTwinning αποτελεί δυνητικά 
αποτελεσματική επιλογή, καθώς όπως δείχνουν πολλές έρευνες, παρουσιάζει 
χαρακτηριστικά που ευνοούν και τη μάθηση αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα 
στους δημιουργούς (Buzzetto-More, 2015). 

Ο Middleton (2013) υποστηρίζει ότι το βίντεο έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να 
διευκολύνει την αυθεντική εμπλοκή σε ζητήματα που διαπραγματεύεται το υλοποιούμενο 
σχέδιο, και των θεατών αλλά και των δημιουργών. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα 
έκφρασης της καλλιτεχνικής δημιουργίας ως μια από τις διαστάσεις του έργου αλλά και τη 
δυνατότητα να παρουσιάζουν οι δημιουργοί, διαφορετικές απόψεις και στάσεις πάνω στο 
θέμα (Bates, 2012). Δηλαδή η δημιουργία βίντεο έχει διαπιστωθεί ότι ενισχύει και τη 
δημιουργικότητα των μαθητών αλλά και την κατανόηση του περιεχομένου του θέματος που 
διαπραγματεύονται (Grunewald, 2010) καθώς μπορούν να συνθέσουν, να συνοψίσουν ή να 
συμπυκνώσουν δεδομένα και πληροφορίες σχετικές με το θέμα (Bates, 2012). 

Ιδιαίτερα σε έρευνα για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του Microsoft 
MovieMaker (πρόγραμμα επεξεργασίας ψηφιακού βίντεο) διαπιστώθηκε ότι αποτελεί 
αποτελεσματικό εργαλείο δημιουργίας (Owens & Fralinger, 2007). Επιπλέον η συσχέτιση της 
δημιουργίας του βίντεο με την ανάρτηση του στο Youtube, διαπιστώθηκε ότι γίνεται 
αντιληπτή με θετικό τρόπο από τους εκπαιδευόμενους (Fralinger & Owens, 2009). Είναι 
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βέβαιο ότι η θετική στάση των μαθητών είναι ουσιαστικός παράγοντας στην επιτυχία της 
ενσωμάτωσης εργαλείων ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Καθώς το Movie Maker δεν 
απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και είναι δωρεάν (Snelson & Perkins, 2009), μπορεί να 
κυριαρχήσει στη δημιουργία των βίντεο. Με τη δημιουργία αυτή αυξάνεται η δυνατότητα 
να επιτύχουν οι μαθητές βαθύτερη, πιο συμμετοχική και πιο ενεργή μάθηση (Greene & 
Crespi, 2012). Σημαντικό γεγονός αποτελεί και ότι οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η δημιουργία 
ή παρακολούθηση βίντεο δεσμεύει ικανοποιητικά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, 
ενισχύει το κίνητρο της μάθησης, προωθεί το δυναμισμό στις τάξεις και την κατανόηση του 
περιεχομένου (Bravo et al., 2011).  

ΌΌσον αφορά στα κίνητρα των μαθητών, έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να δημιουργήσουν εντός της τάξης ψηφιακό υλικό για χρήση από την 
ευρύτερη κοινότητα, αναπτύσσουν ευκολότερα το αίσθημα της ενδυνάμωσης, της 
αυτοκυριαρχίας και του σκοπού. Αυτό με τη σειρά του ενισχύει αλλά και στη συνέχεια 
συμβάλλει στην ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων, όχι μόνο ψηφιακών, όπως η καινοτομία, 
η δημιουργικότητα, η ηγεσία και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Σημαντικό είναι ότι 
αυξάνεται η δέσμευση των μαθητών στο θέμα (Greenberg & Zanetis, 2012). Για τη δέσμευση 
επίσης οι έρευνες δείχνουν ότι λόγω της ύπαρξης έντονης προσωπικής συμμετοχής αλλά και 
ομαδικής, αναπτύσσεται η δέσμευση με τους άλλους και εντός και εκτός τάξης με πιο 
ουσιαστικό τρόπο (Greene & Crespi, 2012). Η δέσμευση αυτή συνδυάζεται με το γεγονός ότι 
τέτοιου είδους δημιουργίες αποτελούν μέρος της τεχνολογικής κουλτούρας της γενιάς των 
μαθητών. ΌΌμως επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση των δράσεων 
δημιουργίας, ότι αν και οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά με τα ψηφιακά εργαλεία 
προκειμένου να διαχειριστούν πληροφορίες και δεδομένα όταν πολλές φορές τα ζητήματα 
είναι αυστηρά επιστημονικά, εμφανίζουν αρνητική ανταπόκριση στη χρήση τους (Wilson & 
Boldeman, 2012). Πάντως έχει παρατηρηθεί ότι τα μικρά σε διάρκεια βίντεο επιτυγχάνουν 
μεγαλύτερη δέσμευση των μαθητών (Guo, Kim & Rubin, 2014). Επίσης οι μαθητές 
δεσμεύονται και όταν αξιοποιούν τα κινητά τους στη διαδικασία παραγωγής, όταν αυτό 
επιτρέπεται από το σύστημα εκπαίδευσης και ήδη έχουν κατατεθεί ιδέες για τη χρήση των 
φορητών συσκευών στην τάξη (Kolb, 2011; Clark & Luckin, 2013). 

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ‘SHINY HAPPY PEOPLE’ 
Τα βίντεο που παρουσιάζονται αποτελούν δημιουργίες στο πλαίσιο του έργου eTwinning 

με τίτλο SHINY HAPPY PEOPLE ανάμεσα σε σχολεία από τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία. Σκοπός του έργου ήταν η διαπολιτισμική επικοινωνία 
και η ανάπτυξη των ταλέντων των μαθητών μέσα σε μια αίσθηση δικτύωσης και 
συνεργασίας με ψηφιακά μέσα. 

Η επιλογή για τα βίντεο ήταν να γίνεται χρήση τόσο του ακουστικού καναλιού όσο και 
του οπτικού καναλιού για τη μετάδοση των μηνυμάτων-πληροφοριών αλλά χωρίς 
υπερφόρτωση πληροφοριών. Δηλαδή η παρουσίαση περιείχε εικόνες (οπτικό κανάλι) και 
μουσική (ακουστικό κανάλι) και παρατέθηκε γραπτό κείμενο μόνο στις εισαγωγικές 
διαφάνειες και αποφεύχθηκε στις υπόλοιπες για να μην υπερφορτώνεται το οπτικό κανάλι 
καθώς αυτό έχει παρατηρηθεί ότι παρεμποδίζει τη πρόσληψη του περιεχομένου (Mayer & 
Moreno, 2003). 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ “New Sculptures for Loreto” 
Το συγκεκριμένο βίντεο δημιουργήθηκε με διάδραση ανάμεσα στο ελληνικό σχολείο και 

το συνεργαζόμενο ιταλικό από το Λορέτο. Η βούληση ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την 
πόλη του άλλου σχολείου με πιο δυναμικό τρόπο από το απλά να παρακολουθήσουν ένα 
βίντεο ή μια παρουσίαση που θα έστελναν οι ιταλοί μαθητές. Προς τούτο και κατόπιν 
συμφωνίας των εταίρων, αποφασίστηκε οι έλληνες μαθητές να σχεδιάσουν φανταστικά 
γλυπτά με θέμα ‘SHINY HAPPY PEOPLE’ και να τα τοποθετήσουν σε σημεία της πόλης του 
Λορέτο που θα υποδείκνυαν οι ιταλοί μαθητές και το αντίστροφο  

Πράγματι οι έλληνες μαθητές δημιούργησαν ζωγραφικά έργα που αποδίδουν ένα 
φανταστικό γλυπτό που αποδίδει την ιδέα ‘Happy Shiny People’ (Σχήμα 1). Η δραστηριότητα 
εντάχθηκε και στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων που ήταν μέρος του ωρολογίου 
προγράμματος. Ως βοηθητικό υλικό προβλήθηκε παρουσίαση με έργα μοντέρνας αλλά και 
σύγχρονης γλυπτικής δημιουργίας, όπως για παράδειγμα δημιουργίες των Barbara Hepworth 
(1903-1975), Henri Matisse (1869-1954), Alberto Giacometti (1901-1966), Joan Miró (1893-1983) 
και άλλων. Οι επιρροές από τη θέαση αυτών των γλυπτών είναι φανερές στα σχέδια που 
εκπονήθηκαν. Προκειμένου να καθοδηγηθούν οι μαθητές στη σχεδίαση των έργων τους 
δόθηκε χαρτί στο οποίο απεικονιζόταν ήδη το βάθρο στο οποίο θα εδράζετο το γλυπτό 
τους. Αυτό αποδείχτηκε αποτελεσματικό στοιχείο στην επιτυχή υλοποίηση της 
δραστηριότητας. Τα έργα που δημιουργήθηκαν παρουσιάζονται στην εικόνα 1 
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Σχήμα 1: Τα παραχθέντα σχέδια γλυπτών 

Αυτά τα σχέδια έπρεπε να τοποθετηθούν ως γλυπτά σε χώρους της πόλης του Λορέτο 
που θα υποδείκνυαν οι ιταλοί μαθητές. Προς τούτο οι ιταλοί έστειλαν τις τοποθεσίες που 
επέλεξαν με τη μορφή συντεταγμένων που άντλησαν με χρήση του Google maps  

[Η λήψη των συντεταγμένων ενός μέρους γίνεται ως εξής : Κάνουμε δεξιό κλικ στο 
μέρος ή την περιοχή στον χάρτη, Επιλέγουμε Τι υπάρχει εδώ; και στο κάτω μέρος, θα 
εμφανιστεί μια κάρτα με τις συντεταγμένες.]. 

Παρατίθενται μερικά παραδείγματα από συντεταγμένες που έστειλαν οι ιταλοί μαθητές 
Via Donato Bramante, 43.438818, 13.612592 
Piazza della Madonna, 43.440893, 13.609266 
Piazza Francesco Basili, 43.439754, 13.606964 
Με δεδομένες τις συντεταγμένες οι έλληνες μαθητές, τις τοποθετούσαν στο Google maps 

και είχαν την εικόνα του σημείου που τους υποδεικνυόταν την οποία λάμβαναν και 
αποθήκευαν με χρήση του εργαλείου Αποκομμάτων, σε μορφή εικόνας .jpg.. 

[Η Εισαγωγή συντεταγμένων για εντοπισμό μέρους, γίνεται ως εξής : Σε υπολογιστή, 
ανοίγουμε το Google maps. Στο πλαίσιο αναζήτησης στο επάνω μέρος, πληκτρολογούμε ή 
επικολλούμε τις συντεταγμένες. Στο σημείο που αντιστοιχεί στις συντεταγμένες θα 
εμφανιστεί μια πινέζα. Επιλέγουμε μορφή Δορυφόρος και κάνουμε ζουμ. Τελικά έχουμε μια 
τρισδιάστατη διαδραστική απεικόνιση της περιοχής].  

Προκειμένου η παραγωγή να απλοποιηθεί, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία : Οι 
μαθητές δημιούργησαν μια παρουσίαση PowerPoint με τις εικόνες που αποθήκευσαν και 
εισήγαν ως εικόνα το σχέδιο γλυπτού που θεωρούσαν ότι ταίριαξε στον τόπο. Τελικά τα 
σχεδία τους αποτέλεσαν είτε νέα γλυπτά στην πόλη είτε αντικατέστησαν υπάρχοντα. 
Προκειμένου η εργασία των μαθητών να διευκολυνθεί ο εκπαιδευτικός τους παρείχε τα 
σχέδια των γλυπτών σε μορφή εικόνων τύπου .gif, κομμένων στο περίγραμμα του 
εικονιζόμενου. Στα σχήματα 2, 3 και 4 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές επιλογές 
τοποθεσιών, σχεδίων γλυπτών και η τελική σύνθεση που συμπεριλήφθηκε στο βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 
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Σχήμα 2: Φανταστικό γλυπτό στη Corso Traiano Boccalini –Loreto 

 
Σχήμα 3: Φανταστικό γλυπτό στη Via Don Giovanni Minzoni –Loreto 

 

Σχήμα 4: Φανταστικό γλυπτό στη Via Don Giovanni Minzoni –Loreto 

Στην παρουσίαση προστέθηκαν και δύο εισαγωγικές διαφάνειες και μια για το κλείσιμο 
(Σχήμα 5) και κατόπιν αυτή μετατράπηκε σε βίντεο μέσω του Movie Maker με εικόνες που 
παράχθηκαν από την παρουσίαση μέσω της διαδικασίας ‘Αποθήκευση ωςà Μορφή 
Ανταλλαγής Αρχείων JPEGà ΌΌλες οι διαφάνειες’.  

 
Σχήμα 5: Οι εισαγωγικές και η τελική διαφάνεια της παρουσίασης 

Προκειμένου να υπάρχει μουσική στο βίντεο ζητήθηκε από τους ιταλούς μαθητές να 
προτείνουν μια μικρή λίστα τραγουδιών ή μουσικής που θα μπορούσαν να επενδύσουν το 
βίντεο. Η λίστα που προτάθηκε ήταν α) Angelo Branduardi - Il dono del cervo β) Tiziano Ferro - 
Perdono γ) Fabri Fibra - Tranne Te και δ) Marco Mengoni – Guerriero. Οι έλληνες μαθητές 
επέλεξαν αυτό του Angelo Branduardi. Η επιλογή αυτή, εξηγήθηκε από τους μαθητές με το 
σκεπτικό ότι μοιάζει πιο παλιά, άρα πιο ταιριστή αν και δεν ήταν αυτή που τους άρεσε πιο 
πολύ.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. “New Sculptures for Loreto” 

Το έργο μπορεί να θεωρηθεί καινοτομικό για τον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας 
κατά την οποία επιδιώκεται η γνωριμία με τον τόπο του άλλου σχολείου, καθώς η 
παρουσίαση δεν γίνεται από το ίδιο το σχολείο αλλά το εταιρικό σχολείο προσεγγίζει τον 
τόπο του εταιρικού σχολείου μέσα από μια δυναμική και διαδραστική διαδικασία. Η όλη 
διαδικασία μπόρεσε να ενταχθεί εύκολα στο μάθημα των Βιωματικών Δράσεων και της 
Πληροφορικής. ΈΈγινε δυνατό να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του βίντεο καθώς 
εξασφαλίστηκε ότι θα είναι στη σωστή μορφή για ανάρτηση, θα υλοποιείτο με απλά και 
υπάρχοντα εργαλεία και το μέγεθος του θα ήταν εύκολα διαχειρίσιμο και από τους 
παραγωγούς αλλά και τους θεατές (Hartsell & Yuen, 2006). Το βίντεο βρίσκεται αναρτημένο 
στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=VPCds5rxczc. 
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ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ “Shiny Happy People in Tagul” 
Καθώς το έργο etwinning έφερε τον τίτλο Shiny Happy People και συνεπείς στην ιδέα της 

ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών αλλά και των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, 
σχεδιάστηκε η δημιουργία ενός βίντεο βασισμένου σε μορφοποίηση των στίχων του 
ομόνυμου τραγουδιού σε συννεφόλεξα. Προκειμένου να υπάρχει διάδραση ανατέθηκε 
στους ιταλούς μαθητές να δημιουργήσουν τις βασικές εικόνες των συννεφόλεξων και οι 
έλληνες μαθητές να υλοποιήσουν το βίντεο. Κάθε ιταλός μαθητής δημιούργησε στο Tagul 
ένα συννεφόλεξο βάσει των στίχων  

Shiny happy people laughing / Meet me in the crowd, / people, people / Throw your love around 
/ love me, love me/ Take it into town / happy, happy / Put it in the ground / where the flowers grow / 
Gold and silver shine κλπ . Στο Σχήμα 6 παρατίθενται μερικές από τις εικόνες. 

 
Σχήμα 6: Στίχοι μορφοποιημένοι σε συννεφόλεξα  

Στη συνέχεια οι έλληνες μαθητές δημιούργησαν μια παρουσίαση σε PowerPoint με τις 
εικόνες αυτές. Ο τελικός στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα βίντεο με μουσική το τραγούδι 
Shiny Happy People. Χρησιμοποιήθηκε ο χρονισμός της παρουσίασης προκειμένου να 
υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στα συννεφόλεξα και τον σχετικό στίχο. Χρειάστηκε να 
προστεθούν εικόνες εισαγωγικές (σχήμα 7) αλλά και άλλες για να καλύπτονται χρονικά οι 
στίχοι. Επιλέχτηκε να γίνει χρωματική παραλλαγή των εικόνων που είχαν δημιουργήσει οι 
ιταλοί μαθητές (σχήμα 8). Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισαγωγική εικόνα του σχήματος 
δημιουργήθηκε ως κινούμενη (τύπου gif) από τριμελή ομάδα μαθητών με καθοδήγηση του 
καθηγητή πληροφορικής και με χρήση του προγράμματος gimp2.  

Η παρουσίαση τελικά με το σωστό χρονισμό αποθηκεύτηκε σε μορφή βίντεο καθώς 
υπάρχει σχετική δυνατότητα σε νεώτερες εκδόσεις του PowerPoint και με χρήση του 
MovieMaker προστέθηκε ο ήχος. 

 
Σχήμα 7: Οι διαφορετικές εκδοχές της εικόνας που δημιουργήθηκαν στο ελληνικό σχολείο  

 

Σχήμα 8: Οι διάφορες εκδοχές μερικών εικόνων  

Το βίντεο ενσωματώθηκε στο twinspace αφού πρώτα αναρτήθηκε στο Youtube στη 
διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=TNMJ5b4NQT0.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. “Shiny Happy People in Tagul” 

Το έργο μπορεί να θεωρηθεί καινοτομικό ως προς το στοιχείο της άντλησης του υλικού 
για την δημιουργία του βίντεο. Η ανάθεση της παραγωγής του υλικού στο συνεργαζόμενο 
σχολείο και η εμπλοκή με υλικό που προέρχεται από άλλους μαθητές, αύξησαν την αίσθηση 
ότι το σχολείο είναι ενωμένο με κάποιο άλλο. Η όλη διαδικασία μπόρεσε να ενταχθεί εύκολα 
στο μάθημα της Πληροφορικής. Η εμπλοκή τους με δραστηριότητες παραγωγής ενός 
καθαρά ψηφιακού έργου και η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων σε ζητήματα παραγωγής του 
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βίντεο, αύξησαν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών και του παρείχε μια ικανοποιητική 
αίσθηση ως παραγωγών στον ψηφιακό κόσμο και όχι απλά ως καταναλωτών ψηφιακών 
προϊόντων (Frau-Meigs, 2007). Επίσης έγινε ορατό ότι οι μαθητές δεν ήταν πολύ άνετοι με τις 
τεχνολογίες Web 2.0 και χρειάστηκαν οδηγίες και παραδείγματα για τον τρόπο χρήσης τους 
(An, Aworuwa, Ballard & Williams, 2009). 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ “Shiny Happy People in the manner of Pollock” 
Το τρίτο βίντεο αποτελεί ένα συνδυασμό καθαρής τέχνης δημιουργημένης με ψηφιακά 

μέσα. Δημιουργήθηκε με χρήση της ιστοσελίδας που δημιούργησε ο Μίλτος Μανέτας 
http://jacksonpollock.org/, που είναι μια εφαρμογή web-art, στην οποία μπορεί κάποιος με 
χρήση του ποντικιού, του πλήκτρου space και του κλικ του ποντικιού να δημιουργήσει 
εικόνες με την τεχνική που δημιουργούσε ο Jackson Pollock τα έργα του, δηλαδή με 
ελεγχόμενο σκόρπισμα του χρώματος πάνω στο μουσαμά. Συγκεκριμένα οι μαθητές 
ακούγοντας το τραγούδι Shiny Happy People έπρεπε να συντονιστούν και το χέρι τους με 
χρήση του ποντικιού να δημτγήσει στην οθόνη ένα συνεχόμενου ρυθμού εικαστικό έργο. Το 
αποτέλεσμα της κίνησης του καταγραφόταν ως ένα δημιουργούμενο έργο τέχνης στο ρυθμό 
του τραγουδιού. Η καταγραφή της δράσης σε βίντεο στο κάθε υπολογιστή βασίστηκε στον 
καταγραφέα οθόνης Icecream Recorder. ΈΈνα ολοκληρωμένο έργο αναρτήθηκε στο Youtube 
στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=DQoY3XIHmhg . Μερικά καρέ από το βίντεο 
παρατίθενται στο σχήμα 9. 

 
Σχήμα 9: Καρέ από το βίντεο “Shiny Happy People in the manner of Pollock” 

Στόχος ήταν κάθε μαθητής, έλληνας και ξένος, να δημιουργήσει μια δική του εκδοχή 
του βίντεο, καθώς η συνεργασία δεν ήταν εφικτή αφού το ποντίκι μπορεί να το χειρίζεται ο 
καθένας μόνος του, και κατόπιν όλα τα βίντεο να παίξουν ταυτόχρονα πάνω σε μια βάση, 
όπως για παράδειγμα μια διαφάνεια, και να δημιουργηθεί ένα βίντεο των βίντεο. Η εικόνα 
αναμενόταν σαν αυτή του σχήματος 10 που περιλαμβάνει μόνο δύο βίντεο. 

 
Σχήμα 10: Καρέ από το βίντεο των βίντεο  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ. “Shiny Happy People in the manner of Pollock” 
Αν και η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αποδείχτηκε 

εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί πετυχημένα. Οι μαθητές χάνουν καθ’ οδόν το 
συντονισμό τους και πρέπει να αρχίσουν από την αρχή την καταγραφή. Επειδή δεν 
επαρκούσε ο χρόνος δεν έγινε εφικτό να παραχθεί ο αναμενόμενος αριθμός των βίντεο. Η 
πλειοψηφία ήσαν ημιτελή. Αναρτήθηκε ένα ενδεικτικά. Επίσης δεν έγινε εφικτό να 
παραχθούν και από τους ξένους μαθητές. Μικρό δείγμα στάλθηκε από γάλλο μαθητή. 
Προκειμένου να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα πρέπει να σχεδιαστεί με 
τρόπο που να δίνει περισσότερα κίνητρα στους μαθητές ώστε να δεσμεύονται περισσότερο. 
Μια ιδέα είναι να οργανώνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος πρώτος θα ολοκληρώσει το 
έργο ή να δίνεται το τραγούδι κομματιασμένο και κάθε μαθητής να ολοκληρώνει ένα 
κομμάτι μικρότερης διάρκειας και έπειτα να ενώνονται όλα τα κομμάτια. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παρατήρηση του τρόπου εργασίας, τα αποτελέσματα αλλά και οι απόψεις των 

μαθητών που εκφράστηκαν με το τέλος των δραστηριοτήτων παρέχουν ενδείξεις ότι η 
δημιουργία βίντεο αυξάνει τις ψηφιακές τους δεξιότητες και η ανταλλαγή υλικού με τους 
απομακρυσμένους συνομηλίκους etwinners όπως και η επαφή μαζί τους μπορεί να 
υποστηρίξει μορφές αυθεντικής μάθησης (Reeves, Caglayan & Torr, 2017). 

Η τμηματοποίηση του έργου όπου εφαρμόστηκε, φάνηκε να λειτουργεί αποτελεσματικά. 
Οι μαθητές κρατούσαν το ενδιαφέρον τους, έλεγχαν τη ροή της πληροφορίας και έβλεπαν 
πιο γρήγορα το αποτέλεσμα, το οποίο ήθελαν να βλέπουν άμεσα. Πάντα επιθυμούσαν οι 
δραστηριότητες να ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να βλέπουν το 
αποτέλεσμα. Συμπερασματικά και προσπάθεια τα βίντεο να είναι μικρά σε διάρκεια και αν 
είναι δυνατόν να κατατέμνεται η εργασία φαίνεται να είναι καθοριστικοί παράγοντες που 
ενισχύουν την εμπλοκή και δέσμευση των μαθητών με τα βίντεο (Guo et al., 2014, Zhang et al., 
2005) και μάθηση από αυτά (Ibrahim, 2012, Zhang et al., 2006). Η συνήθης διάρκεια ενός 
τραγουδιού φαίνεται να είναι η διάρκεια στην οποία μπορούν επαρκώς να ανταποκριθούν. 
Εχει παρατηρηθεί γενικά ότι η διάρκεια του βίντεο είναι καθοριστικός παράγοντας. 
Ενδεικτικά έχει παρατηρηθεί ότι η προσπάθεια να δημιουργήσουν οι μαθητές βίντεο 
μεγαλύτερο από 6-9 λεπτά είναι πιθανό να αποτύχει (Guo, Kim & Robin, 2014). 

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των βίντεο φάνηκε να προσδίδει εμπιστοσύνη στις 
παραπέρα δράσεις που σχετίζονταν με ψηφιακά έργα στο πλαίσιο του etwinning αλλά η 
αποτυχία ολοκλήρωσης επίσης φάνηκε να έχει σοβαρές επιπτώσεις, καθώς μετά την 
αποτυχία κάποιων να ολοκληρώσουν το βίντεο της τρίτης περίπτωσης, καταγράφηκε έντονη 
άρνηση συνέχισης. Σημαντικό είναι επίσης ότι καταγράφηκε μια τάση διάχυσης εντός της 
σχολικής μονάδας καθώς τα βίντεο μοιραστήκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Πιθανά 
συντονισμένες ενέργειες εκ μέρους των συντονιστών εκπαιδευτικών μπορούν να 
συγκροτήσουν στη δημιουργία μιας κοινότητας με στόχο αυτή τη μάθηση για τη δημιουργία 
βίντεο και με τη δημιουργία βίντεο, εντός της σχολικής μονάδας (Henderson et al., 2010). 

Σε όλες τις περιπτώσεις μαθητών ακόμα και όταν εξέφρασαν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος κάποια μορφή άρνησης ή διάθεσης παραίτησης, η προσδοκία του να 
εμπλακούν με αυτή τη διαδικασία και να μάθουν να δημιουργούν αποτελεσματικά, τους 
βοήθησε τελικά να παραμείνουν δεσμευμένοι και με τη δράση eTwinning και ν’ αποκτήσουν, 
χωρίς αυτό να μετρηθεί, δεξιότητες κριτικής σκέψης και πολυμορφικής παιδείας (Morgan, 
2013). 
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20 
Τελική αναφορά δράσης | «eTwinning δράση για το STEM» 

 
 
Εισαγωγή 
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης 
eTwinning πραγματοποίησε επιτυχώς τη δράση STEM, εντός της σχολικής 
χρονιάς 2017-2018. Τον Δεκέμβριο 2017 πραγματοποιήθηκαν 2 προσκλήσεις, 
δεδομένου ότι η αρχική συγκέντρωσε μόλις 22 σχολικές μονάδες (7 
νηπιαγωγεία, 5 δημοτικά, 6 γυμνάσια και 4 λύκεια) οι οποίες και επιλέχθηκαν. 
Τα κριτήρια συμμετοχής κρίθηκαν αυστηρά και κατόπιν για τη συμπλήρωση 
του αριθμού των 110 σχολικών μονάδων, έγινε επαναπρόσκληση, με 
αποτέλεσμα να επιλεχθούν 88 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
(πιο συγκεκριμένα: 23 νηπιαγωγεία, 25 δημοτικά, 19 γυμνάσια και 21 λύκεια 
της ελληνικής επικράτειας). Μεταξύ αυτών επιλέχθηκαν και εκπαιδευτικοί με 
απειρία στην πλατφόρμα eTwinning. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μερικοί/ές 
εκπαιδευτικοί να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο, από τον αρχικά εκτιμώμενο, 
στην ανεύρεση εταίρου μέσω της πλατφόρμας. 

 
O εξοπλισμός που παραλήφθηκε από τα σχολεία εντός του Ιανουαρίου 
2018 ήταν: 

 
! 30 BeeBot (Νηπιαγωγείο) 

 
! 30 WeDo 2.0 (Δημοτικό) 

 
! 50 Gigo Scratch 4 Arduino (25 Γυμνάσια 25 Λύκεια) 

 
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το κάθε σχολείο όφειλαν να συμπληρώσουν 
σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης σχολικής μονάδας. Με βάση τα παραπάνω, η πρόσκληση 
απευθύνθηκε σε 30 νηπιαγωγούς, 30 δασκάλους και καθηγητές ειδικοτήτων 
Πρωτοβάθμιας, καθώς και 50 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (25 
Γυμνασίων και 25 Λυκείων) ειδικότητας θετικών επιστημών. 

 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ανά 
σχολείο ήταν: 

 
! Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά έργα eTwinning την 

τελευταία τριετία (στη 2η επαναπρόσκληση δεν ήταν απαιτητό) 
 

! Να έχουν τουλάχιστον 1 ετικέτα ποιότητας eTwinning σε ένα έργο αυτά 
την τελευταία τριετία (στη 2η επαναπρόσκληση δεν ήταν απαιτητό) 

 
! Να υπάρχει ενασχόληση με Τ.Π.Ε. και οτιδήποτε καινοτόμο στην 

τεχνολογία (π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής ή έργα STEM) 
 
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
όφειλαν: 

 
! Να εγγράψουν ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning προσανατολισμένο 

στο STEM με αξιοποίηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον εξάμηνης 
διάρκειας. 

 
! Να ενημερώνουν την κάρτα έργου σε δίμηνη βάση και 
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! Να υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας με την ολοκλήρωση 
του έργου. 
 

Η μέθοδος STEM 
Ο όρος STEM [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το 
ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από άτομα σχετικά με την 
εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις θετικές επιστήμες 
όπως Φυσική, Τεχνολογία / Πληροφορική Μηχανική και Μαθηματικά. 

 
Τα επιλεγμένα σχολεία (βλ. Παράρτημα) λοιπόν λειτούργησαν 
προσανατολισμένα στη STEM μεθοδολογία, εμπλέκοντας τους εκπαιδευτικούς 
κυρίως των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και της 
Πληροφορικής για την υλοποίηση ανάλογων έργων eTwinning. 

 
Η μέθοδος STEM παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε 
παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη 
μηχανική και την τεχνολογία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η αλλαγή της 
εμπλοκής και του ενδιαφέροντος που εμφανίζουν τα παιδιά με τα 
επιστημονικά πεδία του STEM. Με εφαρμογή της μεθόδου STEM μέσω 
projects, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναστοχάζονται στη διαδικασία της 
επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων και αποκτούν δεξιότητες που είναι 
σχετικές με τη διεθνή τάση στην εκπαίδευση, καθώς εστιάζει στην κριτική 
σκέψη, στην εργασία σε ομάδες (συνεργασία), ενώ έχει αναφερθεί ότι μειώνει 
το χάσμα γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους από διαφορετικά κράτη. 

 
Σε όλη την Ευρώπη οι χώρες που θέλουν να αναπτύξουν τη βιομηχανία τους 
προσπαθούν να εντάξουν τη μέθοδο STEM στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια – 
δευτεροβάθμια και στα παιδαγωγικά της τριτοβάθμιας). Προς αυτή την 
κατεύθυνση έχει ξεκινήσει σχεδόν μία δεκαετία μία προσπάθεια το Ευρωπαϊκό 
Σχολικό Δίκτυο, με έδρα τις Βρυξέλλες, ώστε κάποια σχολεία να αναπτύξουν 
πιλοτικά νέες δραστηριότητες μάθησης και τεχνολογίες στην τάξη, 
διερευνώντας τη χρήση νέων παιδαγωγικών εργαλείων για τη διδασκαλία 
STEM. 

 
Ο σκοπός της δράσης ήταν η εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική με την 
εκμάθηση της φυσικής, της τεχνολογίας, των μαθηματικών και της μηχανικής 
(STEM), πρακτικά, χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία, καθώς και μεθόδων 
ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Ταυτόχρονα, δόθηκε η δυνατότητα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργικότητας, αλγοριθμικών 
& προγραμματιστικών προτύπων, καθώς και επίδειξης 
ομαδικότητας. 

 
Με τη μέθοδο STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της 
παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο 
ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η 
διερευνητική μάθηση, ενώ απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των 
εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. 

 
Το επίπεδο κινήτρων στην εκμάθηση των μαθηματικών και των επιστημών 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των επιδόσεων των μαθητών στο σχολείο. Η 
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει καταδείξει με σαφήνεια ότι οι αντιλήψεις και 
τα κίνητρα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες καλών επιδόσεων (π.χ, Zan & 
Martino, 2007; Akinsola & Olowojaiye, 2008; Deci & Ryan, 2002; Urdan & Turner, 
2005). 

 
Η πίστη των μαθητών στις δικές τους ικανότητες μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις τους (π.χ. Hackett & Betz, 1989; Pajares & 
Graham, 1999; Pajares & Kranzler, 
1995). Η τεκμηρίωση μέσω της έρευνας καταδεικνύει, για παράδειγμα, ότι η 
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αυτάρκεια, η οποία μετράται ως βαθμός αυτοπεποίθησης των μαθητών, μπορεί 
να αποτελέσει παράγοντα πρόγνωσης της απόδοσης (Pajares & Miller, 1994; 
Pajares & Kranzler, 1995; Pajares & Graham, 1999). Από την άλλη πλευρά, 
αρνητικά συναισθήματα ή άγχος για τα μαθηματικά μπορεί να αποτελέσουν 
τροχοπέδη στις καλές επιδόσεις (Zientek & Thompson, 
2010; Zientek et al., 
2010). 

 
Σύμφωνα επίσης με ερευνητικά δεδομένα, οι μαθητές που απολαμβάνουν τα 
μαθηματικά, ενισχύουν με τον τρόπο αυτό το εσωτερικό τους κίνητρο για 
μάθηση και το αντίστροφο (Nicolaidou & Philippou, 2003). ΌΌταν οι μαθητές 
έχουν κίνητρο για την εκμάθηση των μαθηματικών, ασχολούνται περισσότερη 
ώρα με μαθηματικές ασκήσεις και τείνουν να είναι πιο επίμονοι στην επίλυση 
μαθηματικών προβλημάτων (Lepper & Henderlong, 2000). Ενδέχεται, επίσης, να 
είναι πιο ανοιχτοί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθηματικών επιλογών και να 
συνεχίσουν μία σταδιοδρομία σχετική με τα μαθηματικά (Stevens et al., 2004). 

 
Η ενίσχυση λοιπόν του κινήτρου εκμάθησης των μαθηματικών και των 
θετικών επιστημών είναι σημαντική όχι μόνο για τη γενικότερη βελτίωση της 
απόδοσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και για 
την ενθάρρυνση της επιλογής των επιστημονικών κλάδων STEM στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών και των 
επιλογών σταδιοδρομίας, έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τις 
στάσεις ζωής και τις αντιλήψεις των μαθητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
οι μαθητές δεν συσχετίζουν τις σπουδές σε μαθηματικά και επιστήμες με τον 
μελλοντικό εργασιακό τους βίο (Bevins, Brodie and Brodie, 2005; Cleaves, 
2005). Επίσης, συχνά οι απόψεις τους για τη σταδιοδρομία στους 
συγκεκριμένους τομείς είναι στερεοτυπικές και περιορισμένου ορίζοντα, ή 
κάποιες φορές δεν διαθέτουν ενημέρωση σχετικά με το τι σημαίνει να είναι 
κανείς επιστήμονας ή μηχανικός (Krogh and Thomsen, 2005; Lavonen et al., 
2008; Roberts, 2002). Η διάσταση του φύλου επηρεάζει επίσης τις φιλοδοξίες 
σχετικά με τη σταδιοδρομία. Τα κορίτσια δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον στην 
επιλογή σταδιοδρομίας σε μαθηματικά και επιστήμες (Furlong and Biggart, 
1999; Schoon, Ross and Martin, 2007). 

 
Σε σχολικό επίπεδο, ορισμένες από τις συστάσεις αντιμετώπισης των 
προβλημάτων αυτών περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθηματικών και των 
επιστημών σε συγκεκριμένο πλαίσιο, καθώς και την ενίσχυση των συνεργασιών 
με επιστημονικά κέντρα όπου οι επαγγελματίες των μαθηματικών και των 
επιστημών μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τις πιθανές σταδιοδρομίες 
και να χρησιμεύουν ως θετικά πρότυπα (Bevins, Brodie and Brodie, 2005; 
Lavonen et al., 2008; Roberts, 2002). Οι μαθητές μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν από τη δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης η οποία έχει 
αποκτηθεί στο σχολείο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή σε ερευνητικές 
εργασίες. 

 
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι η παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής. Συχνά διατυπώνεται με έμφαση η άποψη ότι οι σύμβουλοι 
δεν είναι καλά ενημερωμένοι σε θέματα σταδιοδρομίας στον τομέα των 
επιστημών, μην διαθέτοντας επομένως τα κατάλληλα προσόντα για παροχή 
συμβουλών στους μαθητές σε θέματα σταδιοδρομίας στις θετικές επιστήμες 
(Lavonen et al., 2008; Roger and Duffield, 2000). 
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Η δράση STEM στα 110 σχολεία μέσω eTwinning 
Τα περισσότερα από τα επιλεγμένα σχολεία λειτούργησαν ως STEM 
προσανατολισμένα για εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών, μαθηματικών και 
Πληροφορικής για την υλοποίηση έργων eTwinning. Υπήρξαν επίσης δάσκαλοι 
(στα δημοτικά) νηπιαγωγοί και Αγγλικής (σε πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια). Η ανοικτή πρόσκληση στα 110 σχολεία μέσω του eTwinning, 
απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τη βελτίωση του 
κινήτρου στα προαναφερθέντα. Η γλώσσα Scratch, η δωρεάν γλώσσα 
προγραμματισμού από το MIT που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο, τόσο στην 
πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, σε συνδυασμό με την ανάλογη 
βοηθούμενη τεχνολογία (WeDo και Arduino) αποδείχθηκε ως το όχημα που 
στόχευσε στη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης των μαθητών για 
θέματα STEM. 

 
Η Scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού και συνάμα μια ψηφιακή 
κοινότητα στο Διαδίκτυο (https://scratch.mit.edu/) όπου μπορεί κάποιος να 
δημιουργήσεις τις δικές του διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια και κινούμενα 
σχέδια - και να μοιραστεί τις δημιουργίες του με άλλους σε όλο τον κόσμο. 
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και προγραμματισμού των έργων Scratch, οι 
νέοι μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά και να συνεργάζονται, κάτι που 
αποτελεί κοινό έδαφος για το eTwinning. 

 
Τα αποτελέσματα επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη έργων με πραγματικές 
καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να φανεί στους μαθητές 
σχετικά με τις ευκαιρίες που σχετίζονται με καριέρα STEM και τα οφέλη της 
απασχόλησης τους σε αυτούς τους τομείς. 

 
Τα 110 ωφελούμενα σχολεία (βλ. παράρτημα) έλαβαν ανάλογο εξοπλισμό με 
σκοπό την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ανάλογων projects, 
προσανατολισμένα στη μέθοδο STEM. Για τις ανάγκες διευκόλυνσης τους 
δημιουργήθηκε κλειστή ομάδα σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης, λειτουργώντας 
ως φόρουμ, μέσω της επίσημης σελίδα eTwinning στο Facebook 
https://www.facebook.com/groups/STEMeT/. 

 
Ο έλεγχος υλοποίησης της δράσης και ο συντονισμός καθόλη τη διάρκεια της 
έγινε από τον υπεύθυνο της δράσης STEM και μέλος της ΕΥΥ eTwinning ΆΆρη 
Λούβρη. Λόγω των χρονικών περιορισμών (Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018) 
παρατηρήθηκε σχετική αστοχία στην ανταπόκριση των σχολικών μονάδων. Σε 
γενικές γραμμές πάντως η δράση κύλησε ίσως και καλύτερα από τον αρχικό 
σχεδιασμό. Ο ενθουσιασμός και ο ζήλος που επέδειξαν οι νηπιαγωγοί και 
δάσκαλοι στα projects ήταν ευχάριστη έκπληξη, δίχως να μειώνεται η εξίσου 
αξιόλογη προσπάθεια των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας. Εν τούτοις, 
όσοι εκπαιδευτικοί δεν υλοποίησαν project σε αυτά τα σχολεία θα κληθούν να 
το πράξουν τη σχολική χρονιά 2018-2019. Επίσης, ορισμένοι εκπαιδευτικοί 
υπέβαλλαν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας. 

 
Κατά συνέπεια η ΕΥΥ eTwinning επιφυλάσσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού 
για διάστημα 
1 έτους και κατόπιν μεταφέρεται στα σχολεία. Ο εξοπλισμός ο οποίος θα 
παραμείνει στα σχολεία και σύμφωνα με τα παραπάνω είναι: 30 BeeBot 
(Νηπιαγωγεία και ελάχιστα Δημοτικά), 30 WeDo (Δημοτικά) και 50 S4A (25 
Γυμνάσια & 25 Λύκεια). 

 
Να σημειωθεί ότι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το κάθε σχολείο είχαν 
υπογράψει υπεύθυνη δήλωση προς την ΕΥΥ eTwinning ότι δεσμεύονται για να 
εγγράψουν (ευρωπαϊκό) έργο eTwinning προσανατολισμένο στο STEM για την 
αξιοποίηση του εξοπλισμού, να ενημερώνουν την κάρτα έργου τακτικά και να 
υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας με την ολοκλήρωση του 
έργου. 
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Η κλειστή ομάδα που δημιουργήθηκε ως βήμα διαλόγου μόνο για τα μέλη 
της δράσης STEM του eTwinning https://www.facebook.com/groups/STEMeT 
αποδείχθηκε ότι λειτούργησε θετικά στη διαμόρφωση ανάλογου κλίματος και 
αλληλοβοήθειας μεταξύ τους. 

 
Στις 16/1/2018 πραγματοποιήθηκε εισαγωγική τηλεδιάσκεψη προς τους 
υπεύθυνους των σχολείων από την ελληνική επικράτεια, που έλαβαν τον 
εξοπλισμό ρομποτικής. Οι σχετικές συνεδρίες καταγράφηκαν και είναι 
αναρτημένες στα βίντεο: «Τηλεδιάσκεψη STEM και eTwinning για την 
πρωτοβάθμια» https://youtu.be/Bbnvq-3Rb10 και «Τηλεδιάσκεψη STEM και 
eTwinning για τη δευτεροβάθμια» https://youtu.be/aoOYOyqhrP0 ). 

 
Στις 22/5/2018 έγινε webinar διάρκειας 2,5 ωρών και παρουσιάστηκαν 25 projects 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης https://youtu.be/SWMiNjwIuF0 Τα έργα που 
παρουσιάστηκαν ανέδειξαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που 
επικρατεί στα σχολεία, μέσω της δράσης STEM, από τους/ις συναδέλφους και 
τους μαθητές τους. 

 
Αντίστοιχα στις 24/5/2018 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τους 
υπεύθυνους Γυμνασίων και Λυκείων ανά την ελληνική επικράτεια, 
περιγράφοντας την αξιοποίηση του εξοπλισμού ρομποτικής GiGo Scratch 4 
Arduino (S4A). ΈΈτσι έγινε webinar διάρκειας 2 ωρών https://youtu.be/pZTkcCX-
TM4 μέσω του οποίου παρουσιάστηκαν 20 projects της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

 
Στις 8/6/2018 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη παρουσίαση για νηπιαγωγεία και 
δημοτικά - με beebot, στο πλαίσιο της δράσης STEM του προγράμματος 
eTwinning (9:00 - 12:00 - Μέρος Α' https://youtu.be/qOpM59YCAA4 και 12:30-
14:00 το Β' Μέρος https://youtu.be/mXzUAh9ZjGA). 

 
Επίσης, στις 14/6/2018 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη παρουσίαση για τα 
δημοτικά με εξοπλισμό WeDO 2.0, στο πλαίσιο της δράσης STEM του 
προγράμματος eTwinning (9:00 - 
11:00 - Μέρος Α' https://youtu.be/ruuz-fknnfI και 12:00-14:00 το Β' Μέρος 
https://youtu.be/kF5bpAsVc9Q). 

 
Τέλος, στις 22/6/2018 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη παρουσίαση για τα 
Γυμνάσια και Λύκεια με εξοπλισμό Scratch for Arduino (S4A), στο πλαίσιο της 
δράσης STEM του προγράμματος eTwinning: https://youtu.be/wBRE2bsLewM 
(σχετικό βίντεο). 

 
Στην εισηγητική αναφορά προς την ΕΥΥ παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
αποτελέσματα κάθε σχολείου που συμμετείχε με έργο, καθώς και τα οφέλη 
στους εκπαιδευτικούς, τους εμπλεκόμενους μαθητές και την ευρύτερη τοπική 
σχολική κοινότητα. 

 
Κατόπιν όλων των παραπάνω αλλά και των επιμέρους αναφορών του κάθε 
σχολείου που ακολουθούν, η αποτίμηση της δράσης κρίνεται θετικά και η 
πρόταση του υπευθύνου είναι η συνέχιση της δράσης και το σχολικό έτος 2018-
2019. Σκόπιμο κρίνεται να διπλασιαστεί το ποσό διάθεσης για εξοπλισμό με 
στόχο τη βελτίωση της δράσης σε συνδυασμό με στοχευμένα webinars 
υποστηρικτικά. Ειδικά δέ για την πρωτοβάθμια συστήνεται η προμήθεια 
εξοπλισμού κιτ εκμάθησης προγραμματισμού και ρομποτικής από τις ηλικίες 
των 4+. ΌΌπως γράφει χαρακτηριστικά μία νηπιαγωγός για τη φιλοσοφία της 
δράσης: «Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, το νηπιαγωγείο δε γίνεται να 
παραμένει αδιάφορο στις εξελίξεις. Συνεπώς η προσέγγιση STEM πρέπει να 
βάλει τα θεμέλια της στην προσχολική εκπαίδευση». 
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26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας 
1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ραιδεστού 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 
22ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 
22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας 
7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων 
Νηπιαγωγείο Κληµατιάς Ιωαννίνων 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ 
1ο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Λητής 
20o Νηπιαγωγείο Κατερίνης 
1ο Δηµοτικό Σχολείο Διαβατών 
1ο Δ. Σ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 
18ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΘΑΝΟΣ ΖΕΛΕΓΚ 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤ. 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
3ο Δηµοτικό σχολείο Αγίων Αναργύρων 
2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας 
2ο Νηπιαγωγείο Περάµατος 
11ο Νηπιαγωγειο Κοµοτηνης 
1o Νηπιαγωγείο Πύλου 
20ο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας 
1ο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης 
10ο Νηπιαγωγείο Νεάπολης 
29o Nηπιαγωγείο Σερρών 

BeeBot ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πελοπόννησος 
BeeBot Αγία Βαρβάρα Αττική 
BeeBot Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
BeeBot ΡΟΔΟΣ Νότιο Αιγαίο 
BeeBot Καρδίτσα Θεσσαλία 
BeeBot ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot ΠΑΤΡΑ Δυτική Ελλάδα 
BeeBot ΧΑΛΚΙΔΑ Στερεά Ελλάδα 
BeeBot ΠΑΙΑΝΙΑ Αττική 
BeeBot Ιωάννινα Ήπειρος 
BeeBot Κληµατιά Ήπειρος 
BeeBot Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot Λητή Θεσσαλονίκης Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot Κατερίνη Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αττική 
BeeBot Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot Αθήνα Αττική 
BeeBot Νέα Μηχανιώνα Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot Πέραµα Αττική 
BeeBot Κοµοτηνη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
BeeBot Πύλος/Πύλου-Νέστορος Πελοπόννησος 
BeeBot Καρδίτσα Θεσσαλία 
BeeBot Προσοτσάνης Ν. Δράµας Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
BeeBot Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
BeeBot Σέρρες Κεντρική Μακεδονία 

 

49 Δηµοτικό Σχολείο Πατρών 
5ο Δηµοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης 
5ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού 
1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζευγολατιού 
5o Δηµοτικό Σχολείο Καστοριάς 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
Δ. Σ. Ρίου 
17ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας 
8ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 
3ο Δ.Σ. Καστοριάς "Αθανάσιος Χριστόπουλος" 
1ο Δηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής 
2ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης 
1ο Δηµοτικό Σχολείο Τυρνάβου 
Δηµοτικό Σχολείο Νεστορίου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Δηµοτικό σχολείο Ποσειδωνίας Σύρου 
8o Δηµοτικό Σχολείο Δράµας 
Δηµοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου 
45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
3o Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου 
2o Δηµοτικό σχολείο Ασπροπύργου 
1ο Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας 
6ο Δηµοτικό Σχολείο Ερµούπολης 
7/θ Δηµοτικό Σχολείο Σταυρακίου 
5ο Δηµοτικό Σχολείο Σαλαµίνας 
13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

WeDo Πάτρα Δυτική Ελλάδα 
WeDo Αλεξανδρούπολη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
WeDo Κορυδαλλός Αττική 
WeDo Ζευγολατιό Πελοπόννησος 
WeDo Καστοριά Δυτική Μακεδονία 
WeDo ΑΘΗΝΑ Αττική 
WeDo ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ ΣΕΡΡΩΝ Κεντρική Μακεδονία 
WeDo Ρίο Αχαΐας Δυτική Ελλάδα 
WeDo Πάτρα Δυτική Ελλάδα 
WeDo Αλεξανδρούπολη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
WeDo ΘΑΣΟΣ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
WeDo ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ Κεντρική Μακεδονία 
WeDo Καστοριά Δυτική Μακεδονία 
WeDo Κοµοτηνή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
WeDo Ελευθερούπολη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
WeDo Τύρναβος Θεσσαλία 
WeDo Νεστόριο Δυτική Μακεδονία 
WeDo ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Κεντρική Μακεδονία 
WeDo Ποσειδωνία Σύρου Νότιο Αιγαίο 
WeDo ΔΡΑΜΑΣ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
WeDo Νάξος Νότιο Αιγαίο 
WeDo ΠΑΤΡΑ Δυτική Ελλάδα 
WeDo ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κρήτη 
WeDo Αργοστόλι Ιόνιοι Νήσοι 
WeDo Ασπρόπυργος Αττική 
WeDo Ηγουµενίτσα Ήπειρος 
WeDo Ερµούπολη Νότιο Αιγαίο 
WeDo Ιωάννινα Ήπειρος 
WeDo Σαλαµίνα Αττική 
WeDo ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κεντρική Μακεδονία 

 

ΆΆρης Π. Λούβρης - Μέλος ΕΥΥ eTwinning / Συντονιστής υπεύθυνος δράσης 
STEM 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (110 Σχολεία / εξοπλισμό) Νηπιαγωγεία / ελάχιστα Δημοτικά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Δημοτικά: 
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6ο Γυµνάσιο Σερρών 
1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ 
5ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής 
Γυµνάσιο Κανήθου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΕΡΩΝ 
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΗΣ 
1ο Γυµνάσιο Ναυπλίου 
2ο Γυµνάσιο Σάµου 
2ο Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης 
1ο Γυµνάσιο Δράµας 
3ο Γυµνασιο Αµαλιαδας 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
Γυµνάσιο Θερµής 
Ειδικο γυµνασιο Αθηνων 
Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Γυµνάσιο Σέρρες Κεντρική Μακεδονία 
Γυµνάσιο Κέρκυρα Ιόνιοι Νήσοι 
Γυµνάσιο ΚΟΖΑΝΗ Δυτική Μακεδονία 
Γυµνάσιο ΥΔΡΑ Αττική 
Γυµνάσιο Ηράκλειο Αττικής Αττική 
Γυµνάσιο Χαλκίδα Στερεά Ελλάδα 
Γυµνάσιο ΦΕΡΕΣ, ΕΒΡΟΣ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Γυµνάσιο ΒΑΡΗ Αττική 
Γυµνάσιο Ναύπλιο Πελοπόννησος 
Γυµνάσιο Σάµος Βόρειο Αιγαίο 
Γυµνάσιο Ιωάννινα Ήπειρος 
Γυµνάσιο Δράµα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Γυµνάσιο Αµαλιαδα Δυτική Ελλάδα 
Γυµνάσιο ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Ιόνιοι Νήσοι 
Γυµνάσιο ΞΑΝΘΗ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Γυµνάσιο ΒΟΛΟΣ Θεσσαλία 
Γυµνάσιο ΤΡΙΠΟΛΗ Πελοπόννησος 
Γυµνάσιο ΤΡΙΚΑΛΑ Θεσσαλία 
Γυµνάσιο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Θεσσαλία 
Γυµνάσιο Μυτιλήνη Βόρειο Αιγαίο 
Γυµνάσιο Αθηνα Αττική 
Γυµνάσιο Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
Γυµνάσιο ΛΕΥΚΑΔΑ Ιόνιοι Νήσοι 
Γυµνάσιο ΑΘΗΝΑ Αττική 
Γυµνάσιο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Αττική 

 

Γενικο Λυκειο Ιαλυσου 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ 
26o ΓΕΛ Αθηνών 
2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΓΕΛ ΓΟΥΒΩΝ 
3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης 
5ο ΓΕΛ 
13ο ΓΕΛ Λάρισας 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Γενικό Λύκειο Βελβεντού 
ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
1o ΓΕΛ Κω "Ιπποκράτειο" 
Γενικό Λυκειο Τζερµιαδων 
4ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ 
2ο ΓΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ 
Ειδικο Λυκειο Αθηνων 
Πειραµατικό σχολείο πανεπιστηµίου θεσσαλονικης 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Λύκειο Ιαλυσος Νότιο Αιγαίο 
Λύκειο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία 
Λύκειο Θεσπιες Στερεά Ελλάδα 
Λύκειο Αθήνα Αττική 
Λύκειο ΚΑΛΥΜΝΟΣ Νότιο Αιγαίο 
Λύκειο ΚΑΒΑΛΑ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Λύκειο ΓΟΥΡΝΕΣ Κρήτη 
Λύκειο Μυτιλήνη Βόρειο Αιγαίο 
Λύκειο Ηράκλειο Κρήτη 
Λύκειο Λάρισα Θεσσαλία 
Λύκειο ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ήπειρος 
Λύκειο Βελβεντός Δυτική Μακεδονία 
Λύκειο ΚΑΣΤΟΡΙΑ Δυτική Μακεδονία 
Λύκειο ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Αττική 
Λύκειο ΦΙΛΙΑΤΕΣ Ήπειρος 
Λύκειο ΠΑΤΡΑ Δυτική Ελλάδα 
Λύκειο Κως Νότιο Αιγαίο 
Λύκειο Τζερµιαδο Κρήτη 
Λύκειο ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Κρήτη 
Λύκειο ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ήπειρος 
Λύκειο ΚΑΜΑΤΕΡΟ Αττική 
Λύκειο ΤΥΧΕΡΟ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
Λύκειο Αθηνα Αττική 
Λύκειο Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 
Λύκειο ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ Κεντρική Μακεδονία 
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