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∆ηµιουργία του θεµατικού ∆ικτύου Net.gr για τη 
δηµιουργικότητα 
 

Ζούµε σε µια ποικιλόµορφη ΕΕ που σφύζει από 
δηµιουργική ενέργεια και καινοτόµες ιδέες. Σύµφωνα 
µε το Ευρω̟αϊκό Μανιφέστο (2009) «ο κόσµος κινείται σε 

νέους ρυθµούς. Για να βρίσκεται στην ̟ρώτη γραµµή αυτού 
του νέου κόσµου, η Ευρώ̟η ̟ρέ̟ει να γίνει ̟ιο δηµιουργική. 

Το µέλλον της Ευρώ̟ης εξαρτάται α̟ό τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητα των ̟ολιτών της». Γι’ αυτό το λόγο το 

2009 ήταν Έτος ∆ηµιουργικότητας και Καινοτοµίας για την Ευρώπη.  
∆ηµιουργικότητα σηµαίνει να επινοεί κανείς κάτι που δεν υπήρχε πριν και να 

αναζητεί νέες λύσεις και µορφές. Αποτελεί θεµελιώδη διάσταση της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Αναπτύσσεται όπου υπάρχει διάλογος ανάµεσα σε πολιτισµούς, σε ένα 
ελεύθερο, ανοιχτό και πολύµορφο περιβάλλον µε κοινωνική ισότητα και ισότητα µεταξύ των 
φύλων, διασφαλίζοντας για όλους ανεξαιρέτως  το δικαίωµα να αξιοποιούν το δηµιουργικό 
τους ταλέντο.  

Πολλοί σηµαντικοί ερευνητές στο πεδίο της δηµιουργικότητας διαπραγµατεύονται 
τις σηµαντικές εκείνες συµπεριφορές που σχετίζονται µε αυτή (De Bono, 2003;Gardner, 
1993; Runco & Albert, 1990; Sternberg & Lubart, 1991 κ.α.). 
Αξιόλογες είναι και οι µελέτες εκείνες που επισηµαίνουν τη 
σηµασία του σχολείου στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας των 
µαθητών. Σύµφωνα µε τις τελευταίες, η σχολική µάθηση πρέπει να 
είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίγει νέους δρόµους 
στη δηµιουργικότητα των µαθητών (Lynch & Harris, 2001; 
Sternberg, 1999), λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η σχολική τάξη 
είναι ένα κοινωνικό και ακαδηµαϊκό περιβάλλον στο οποίο λαµβάνουν χώρα η διδασκαλία, 
η µάθηση, αλλά και πλήθος κοινωνικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων των φορέων του 
σχολείου (εκπαιδευτικοί, µαθητές, γονείς, φορείς).  

Η αγωγή της δηµιουργικότητας θεωρείται σήµερα ως ο πυρήνας και το σηµείο 
αναφοράς της αγωγής και όχι µόνο το συµπλήρωµα της ακαδηµαϊκής µάθησης. Η 
δηµιουργική αγωγή προωθεί διαδικασίες και γνωστικούς µηχανισµούς ανακάλυψης και 
αναπαραγωγής της γνώσης σε νέες µορφές και εφαρµογές, αποδεσµεύει τις δυνάµεις της 
φαντασίας, ενθαρρύνει την περιπέτεια των ιδεών, τη δοκιµή και την αυτενέργεια και προάγει 
την ατοµική ευαισθησία και δηµιουργία (Alencar1993)..  

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από ένα χρόνο, η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης του 
eTwinning δηµιούργησε το θεµατικό ∆ίκτυο Net.gr για τη δηµιουργικότητα το οποίο 
αποτελείται από ανθρώπους που µοιράζονται έναν κοινό σκοπό: την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή ολοκληρωµένων συνεργατικών σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης µε άλλα ευρωπαϊκά 
σχολεία, αποσκοπώντας στην αποτελεσµατική µετατόπιση από τις εκπαιδευτικές και 
µαθησιακές πρακτικές αποµνηµόνευσης και αποστήθισης, σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που προωθούν και υποστηρίζουν συστηµατικά την ανάπτυξη δηµιουργικών ικανοτήτων, µε 
την ενεργητική συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί για µια 
ακόµη χρονιά θα συνεργαστούν και θα επιδιώξουν να δηµιουργήσουν τις συνθήκες για  
πολύτροπους εγγραµµατισµούς (γλώσσα-επικοινωνία, µαθηµατικά, επιστήµες, κοινωνική  
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δράση), δίνοντας µεγάλη έµφαση στον ψηφιακό εγγραµµατισµό, λόγω της ηλεκτρονικής 

φύσης του προγράµµατος eΤwinning στο οποίο υπάγεται.  
Τα συµµετέχοντα µέλη του  eΤwinning του θεµατικού ∆ικτύου 
Net.gr, παλιά και νέα, θα µάθουν ενεργητικά για τη 
δηµιουργική σκέψη, διδασκαλία, µάθηση, γραφή και ανάγνωση, 
το e learning  τις τεχνικές, τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια, τη 
διατροφή κ.λπ.: 
Οι εκ̟αιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία: 
 

• να συζητήσουν µεταξύ τους για τα προβλήµατα 
διδασκαλίας και να ανταλλάξουν ιδέες.   

• να αναζητήσουν σχολεία που επιθυµούν να έχουν µια επικοινωνία µεταξύ τους.   

• να αναζητήσουν συνεργάτες για συλλογικές εργασίες (projects).  

• να γνωρίσουν την εκπαιδευτική πολιτική των άλλων χωρών.  

• να αναζητήσουν πληροφορίες για εκπαιδευτικό λογισµικό καθώς και ποικίλο υλικό 
(φωτογραφίες, video).  

• να αναζητήσουν εκπαιδευτικές πύλες και παιδαγωγικούς κόµβους πιο εξειδικευµένους.  

• να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς.  
Οι µαθητές θα καρπωθούν: 

• την εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στα πλαίσια 
των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται στα σχολεία.  

• την επικοινωνία µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και η ανανέωση των εκπαιδευτικών µεθόδων.  

• την υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης µέσα από δικτυακό περιβάλλον και τις 
ΤΠΕ.  

• την συνεργασία οµάδων ή σχολείων γεωγραφικά διασκορπισµένων, στα πλαίσια 
ελληνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων.  

• την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων (π.χ. ερωτήσεις-απαντήσεις από ειδικούς, 
ασκήσεις - λύσεις, κλπ) και η διεξαγωγή θεµατικών συζητήσεων 
 
Η ε̟ιτυχής εκ̟όνηση όλων των σχετικών δραστηριοτήτων θα ̟ιστο̟οιεί και 

την ολοκλήρωση της συµµετοχής του σχολείου στο Net.gr. 
Το  θεµατικό δίκτυο  Net.gr θα λειτουργεί και πάλι από την 15η Σε̟τεµβρίου του 2011 

και θα συνεχίζει να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς που θα αποφασίσουν να οργανώσουν 
νέο πρόγραµµα µε νέους ευρωπαίους συνεργάτες, σχετικό µε τη δηµιουργικότητα. Όσοι 
ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος, µπορούν να κάνουν την ̟ροεγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα (http://www.etwinning.gr/survey/apNet2011.php). 

   
Ενεργοποιείστε όλους τους φορείς του σχολείου σας να συµµετέχουν στο πιλοτικό 

θεµατικό δίκτυο  Net.gr Προωθήστε µια νέα νοοτροπία που 
οδηγεί στην εφαρµογή της δηµιουργικότητας στη σχολική 
καθηµερινότητα και κατά συνέπεια, στην ποιότητα, µέσα από 
ένα eTwinning πρόγραµµα, στα πλαίσια του θεµατικού 
δικτύου  Net.gr.  

 
∆ηµιουργείστε µια νέα σχολική πραγµατικότητα, πιο 

ελκυστική από κάθε άλλη φορά, για κάθε εµπλεκόµενο!  
 


