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Τι είναι το eTwinning
To eTwinning είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα της δράσης
Erasmus+ που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και προσφέρει μια ασφαλή πλατφόρμα για να επικοινωνούν,
να συνεργάζονται, να υλοποιούν έργα, να μοιράζονται και, με
λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο
συναρπαστικής κοινότητας μάθησης της Ευρώπης.
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Η δράση eTwinning προωθεί τη
σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας
υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία.
Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning
(www.etwinning.net) είναι το
βασικό σημείο συνάντησης και
χώρος εργασίας της δράσης. Στη
Δικτυακή Πύλη του eTwinning
συμμετέχουν περίπου 295.000
εκπαιδευτικοί με περισσότερα
από 39.000 έργα μεταξύ δύο ή
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περισσότερων σχολείων από
ολόκληρη την Ευρώπη. Η Δικτυακή Πύλη παρέχει online εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για
να βρουν συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν
ιδέες, να ανταλλάξουν καλές
πρακτικές και να ξεκινήσουν μία
συνεργασία, χρησιμοποιώντας
διάφορα προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα του eTwinning.
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Το eTwinning στην Ελλάδα το 2014
Το eTwinning αποτελεί μια δράση ιδιαίτερα δημοφιλή στους Έλληνες εκπαιδευτικούς και μαθητές και κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερα σχολεία συμμετέχουν με έργα.Το 2014 ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά για την Ελλάδα καθώς σημείωσε ραγδαία αύξηση, την
μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σε εγγραφές εκπαιδευτικών και έργων.
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Εικόνα 1: εγγραφές εκπαιδευτικών
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Εικόνα 2: εγγραφές έργων
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Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δράσεις, τα Διαδικτυακά μαθήματα, τους διαγωνισμούς και τις καμπάνιες
που τρέχουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και διακρίνονται πάντα στα ευρωπαϊκά βραβεία.
Το 2014 στα Ευρωπαϊκά Βραβεία είχαμε τις παρακάτω διακρίσεις:

1

1ο βραβείο ηλικιακή κατηγορία 4-11

LYPS: Let Your Passion Shine
32ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών,
Ουρανία Μπεκίρη

2ο βραβείο ηλικιακή κατηγορία 12-15

Stories in History

Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών,
Θεοδώρα Γκένιου

2

Βραβείο Marie Skłodowska Curie:

3

R.I.V.E.R Research Inside and
Verify the Environmental Risk

5ο Λύκειο Βέροιας, Ελένη Κωστοπούλου,
Αθηνά Γιαννοπούλου, Κατερίνα Ραφτοπούλου

Βραβείο Mevlana για τη Διαπολιτισμική Κατανόηση:

e-cultural Kaleidoscope

Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου,
Αγγελική Κατσάνη.
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eTwinning: Kαινοτόμος διδασκαλία
και δημιουργική μάθηση
Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από
τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως
οι μαθητές που συμμετέχουν επωφελούνται από τη συνεργασία
που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγαίνουν από τα
στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση.
Οι πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις πρακτικές
διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning είναι οι
ακόλουθες (Galvin et al, 2006):
••Αυθεντική μάθηση: οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα κίνητρα
όταν συμμετέχουν σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές
δραστηριότητες.
••Συνεργασία: τα έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε
πολλά επίπεδα όπως εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή.

••Ευρωπαϊκή διάσταση: τα έργα eTwinning από τη φύση τους
τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση και την διαπολιτισμική
εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς από
διαφορετικές χώρες σε επαφή και ενισχύοντας την αμοιβαία
κατανόηση.
••Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Το eTwinning προωθεί την
χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία, διευκολύνοντας
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις
τεχνολογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές καταστάσεις.
••Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη: ένα
σημαντικό κομμάτι του eTwinning γενικά και των έργων
ειδικότερα είναι η συμβολή του στην μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.
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Εικόνα 3: Βράβευση στις Βρυξέλλες

Πολλές μελέτες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα του eTwinning στην
παροχή ευκαιριών αυθεντικής μάθησης μέσω προγραμμάτων και ανάπτυξης
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα (European Commission, 2013; Crawley
at al., 2010a).
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν περιορίζονται στα εργαλεία που
προσφέρει η πλατφόρμα αλλά επιδεικνύουν δεξιότητες στη χρήση
άλλων εργαλείων που αναδεικνύουν το έργο τους όπως ψηφιακά
βίντεο, χρήση LMS όπως το Moodle, ιστολόγια, Web 2.0 εργαλεία και
wikis (Kampylis at al., 2013)
Το eTwinning εξελίσσεται και σύμφωνα με την ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας θα προσφέρει πολλές καινοτόμες ευκαιρίες (eTwinning
Live) στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν, προσφέροντας παράλληλα
ανάλογες ευκαιρίες και στους μαθητές να αναπτύξουν ευρωπαϊκή συνείδηση και να αποκτούν γνώσεις με ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες.
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Will, Wonderful Ideas
for Learning Languages
Στόχοι του έργου
••Να προωθήσουμε την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας
••Να μάθουν οι μαθητές πώς να μαθαίνουν Αγγλικά
••Να ανακαλύψουν το ιδιαίτερο μαθησιακό τους στυλ
••Να αγαπήσουν την εκμάθηση των Αγγλικών
••Να μάθουν Αγγλικά και να αντιμετωπίσουν τα ‘τέρατα της γλώσσας’
••Να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους
••Να βελτιώσουν τις ψηφιακές ικανότητές τους μέσα από την ανταλλαγή πηγών και
προϊόντων

Περιγραφή του έργου
Το έργο μας ενθαρρύνει την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από ευχάριστες, ενδιαφέρουσες
και δημιουργικές δραστηριότητες όπως παιχνίδια, τραγούδια, κατασκευές και βίντεο. Η
χρήση της γλώσσας ενθαρρύνεται σε αυτές τις δραστηριότητες καθώς οι μαθητές επικοινωνούν, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, συνεργάζονται και ανταλλάσουν προϊόντα. Το
πρόγραμμα έχει 2 κεντρικούς ήρωες, τον Will (Wonderful Ideas for Learning Languages)
ο οποίος ενθαρρύνει την εκμάθηση των Αγγλικών και τον LaMo (Language Monster) ο
οποίος προσπαθεί να εμποδίσει τα παιδιά από το να μάθουν Αγγλικά.
Το έργο ξεκίνησε με παρουσίαση των μαθητών και των σχολείων και με διαγωνισμούς
για το λογότυπο του προγράμματος και για τις 2 μασκότ. Μόλις ψηφίστηκαν οι 2 μασκότ,
άρχισαν να επισκέπτονται τα σχολεία με τη σειρά μεταφέροντας αναμνηστικά και κάποια
κουίζ για να κάνουν οι μαθητές. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η συγγραφή μίας ιστορίας με θέμα
την μάχη των 2 ηρώων όπου οι μαθητές έγραφαν μία παράγραφο και μετά ψήφιζαν την
καλύτερη και συνέχιζαν την ιστορία με την επόμενη παράγραφο. Σε κάθε παράγραφο, το
κάθε σχολείο επέλεγε μία νέα λέξη και έφτιαχνε ένα βίντεο για να παρουσιάσει τη σημασία
της λέξης αυτής στους άλλους μαθητές. Επίσης ατομικά ή ομαδικά έφτιαξαν λεξιλογικά
κουτιά με τις νέες λέξεις που μάθαιναν και στο τέλος έγινε διαγωνισμός για το καλύτερο
κουτί και για το πιο πλούσιο σε λέξεις κουτί.
Ταυτόχρονα με την ιστορία οι μαθητές έπαιζαν και γλωσσικά παιχνίδια που έφτιαχναν οι
εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές με αντικείμενα σχετικά με την ιστορία αλλά και
με το αναλυτικό τους πρόγραμμα. Κάτω από τα παιχνίδια έγραφαν σχόλια με το σκορ τους
και έτσι υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Επίσης συμμετείχαν σε διάφορες
γλωσσικές δραστηριότητες και έτσι ηχογράφησαν γλωσσοδέτες, έφτιαξαν ποιήματα /
ακρονύμια με το όνομά τους καθώς και ποιήματα για τα Χριστούγεννα. Επίσης είχαμε ένα
Fakebook με το προφίλ των 2 ηρώων όπου όλοι οι μαθητές δημοσίευαν αναρτήσεις με
τις δραστηριότητες του έργου. Κάποιοι επίσης έφτιαξαν δικά τους προφίλ όπου έκαναν
αναρτήσεις για τη δική τους συμμετοχή στο έργο.
Κάθε μήνα οι μαθητές συμμετείχαν σε μία βίντεο-συνεδρίαση όπου έπαιζαν ένα παιχνίδι
ερωτήσεων με θέματα όπως οι αγαπημένοι αριθμοί του Will, τα αγαπημένα ζώα του Will
και εικόνες για να μαντέψουν τη λέξη. Επίσης διάβασαν μία ιστορία μαζί την ‘Ημέρα της
Ανάγνωσης’ (5 Μαρτίου).
Η κάθε τάξη ζωγράφισε ένα πίνακα για την ‘Ημέρα που ο Will δεν θα ξεχάσει ποτέ’ και
όλοι οι πίνακες παρουσιάστηκαν σε μία voicethread παρουσίαση και οι μαθητές του κάθε
σχολείου ηχογράφησαν τη δική τους ερμηνεία για τον κάθε πίνακα.
Οι μαθητές επίσης συγκέντρωσαν ιδέες και τεχνικές για καλύτερη μάθηση της γλώσσας σε
έναν πίνακα όλοι μαζί όπως και φράσεις διάσημες για την χρησιμότητα της γνώσης ξένων
γλωσσών. Στο τέλος της χρονιάς πήραν αποφάσεις για το καλοκαίρι και τη συνέχιση της
εκμάθησης τως Αγγλικών.
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Στο τέλος κάθε μήνα έβγαινε ο καλύτερος και πιο δραστήριος μαθητής από κάθε σχολείο και φτιαχνόταν ενα κολάζ με τους 7 Month
Leaders, κάτι που αποτελούσε κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή.
Οι μαθητές αξιολογούσαν κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και στο τέλος απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο αξιολογώντας το έργο, τις δραστηριότητες και τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν.

Αποτελέσματα και πλεονεκτήματα του έργου
Το έργο επικεντρώθηκε στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσα από παιχνίδια, διαγωνισμούς και κουίζ στα οποία οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό καθώς δεν συνειδητοποιούσαν ότι και αυτές οι δραστηριότητες ήταν τρόπος μάθησης. Επίσης είχαν την ευκαιρία
να σκεφτούν τους τρόπους και τις τεχνικές με τις οποίες ο καθένας μάθαινε καλύτερα. Το έργο αποτέλεσε ένα αναπόσπαστο κομμάτι
του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας και έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες με
παιδιά από άλλες χώρες και να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Διάχυση του έργου
Το έργο περιγράφηκε στο Twinspace αλλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου ώστε να μπορούν
και οι άλλοι μαθητές του σχολείου, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να δουν τις δραστηριότητες. Επίσης υπήρχαν πληροφορίες σε πίνακα της τάξης όπου οι μαθητές των άλλων
τάξεων έβλεπαν φωτογραφίες και πληροφορίες και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Το έργο επίσης παρουσιάστηκε σε ημερίδα για εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας. Θα μπορούσε να
υλοποιηθεί και από μεγαλύτερους μαθητές καθώς το επίπεδο των δραστηριοτήτων εύκολα
μπορεί να προσαρμοστεί στο επίπεδο των εκάστοτε μαθητών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
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Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

http://www.edcreate.com/

Για τη δημιουργία παιχνιδιών:

http://www.classtools.net/FB/home-page (Fakebook)

http://www.classtools.net/

http://www.bookemon.com/ (για τη δημιουργία ebook)

https://create.kahoot.it/

http://www.mixbook.com/ (για τη δημιουργία ebook)

#login (εργαλείο για δημιουργία κουίζ)

http://www.readwritethink.org/classroom-resources/

http://clear.msu.edu/quizbreak/
http://www.boomwriter.com/ (για συνεργατική συγγραφή ιστορίας)

https://www.zondle.com/
http://learningapps.org/
http://resources.oswego.org/games/
http://www.eslvideo.com/
https://www.spellingcity.com/
http://en.educaplay.com/
http://contentgenerator.net/
14

Για τη δημιουργία κοινού ‘τοίχου’ αναρτήσεων
http://padlet.com/
http://en.linoit.com/
http://answergarden.ch/ (για συγκέντρωση ιδεών/προτάσεων)

1ο βραβείο
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Για δημιουργία παρουσιάσεων
Windows Movie Maker και μετά δημοσίευση στο YouTube
http://www.smilebox.com/
http://www.utellstory.com/
https://goanimate4schools.com/public_index
https://animoto.com/
https://voicethread.com/
http://www.voki.com/ (ηχογράφιση με avatar)
http://picturetrail.com/ (slideshow)
http://prezi.com/
http://edu.glogster.com/ (interactive posters)

Για δωρεάν φωτογραφίες
http://pixabay.com/
http://unsplash.com/

Ιστοσελίδες/ιστολόγια/public twinSpace που μπορούν να δουν τη δουλειά σας
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97024/welcome
http://etwinningforthefuture.weebly.com/will.html

Διακρίσεις του έργου
Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας: στα σχολεία της Ρουμανίας, Ισπανίας, Λετονίας, Πολωνίας και Ελλάδας
1ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό της Ελλάδας (κατηγορία Δημοτικών-Νηπιαγωγείων)
1ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό της Πολωνίας (κατηγορία Δημοτικών)
1ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό της Λετονίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
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Όνομα εκπαιδευτικού
και ειδικότητα:
Κουγιουρούκη Αγγελική,
Δασκάλα (ΠΕ70)
Όνομα Σχολείου
σας και ιστοσελίδα:
1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης,
http://www.zarifeios.gr/
Συνεργαζόμενο σχολείο:
Col•legi Sant Josep, Navàs, Ισπανία
Διάρκεια έργου:
9 μήνες
Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλικά

Powerfulnaturekingdom.et
Στόχοι του έργου
Οι μαθητές/τριες:

••να αναπτύξουν αξίες και στάσεις ζωής ώστε να βλέπουν τη φύση με «πράσινα» μάτια
••να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά ώστε να αντιμετωπίζουν με σεβασμό και
φροντίδα τα φυτά και τα ζώα

••να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
••να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και δραστήριοι αυριανοί πολίτες
••να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης
••να εξασκηθούν στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο
μέσα από τη συνεργασία και επικοινωνία με συμμαθητές τους από το εξωτερικό

••να επεκτείνουν τα αποτελέσματα της συλλογικής αυτής προσπάθειας στο σχολείο
αλλά και στην τοπική κοινωνία

••να αναπτύξουν δεξιότητες ΤΠΕ με διδακτικό τρόπο
••να εκφράσουν την ανησυχία τους για το θέμα, μέσα από τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, το θέατρο και γενικά την τέχνη

Περιγραφή του έργου
«Κοιτάξτε βαθιά στη φύση, και τότε θα
καταλάβετε τα πάντα καλύτερα»
Άλμπερτ Αϊνστάιν.
Αυτός ήταν ο στόχος μας: να δούμε, να παρατηρήσουμε, να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η φύση στη ζωή μας, στον κόσμο μας. Το συγκεκριμένο έργο
επέτρεψε στους μαθητές να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τη φύση, να τη σέβονται, την
αγαπούν και να ασχολούνται μ’ αυτή.
Για την υλοποίησή του συνεργαστήκαμε με μαθητές και τη δασκάλα τους από την πόλη
Navàs της Καταλονίας στην Ισπανία. Αρχικά το πρόγραμμα παρουσιάστηκε ταυτόχρονα
και στις δύο χώρες μέσα από ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Ακολούθησε παρουσίαση των σχολείων στα αγγλικά και στη συνέχεια ανάλογη παρουσίαση των πόλεων όπου
ζουν οι μαθητές με αντίστοιχη επίλυση κουίζ σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία κάθε πόλης.
Οι δραστηριότητες του υποθέματος ολοκληρώθηκαν με παρουσιάσεις των μαθητών, οι
οποίοι δημιούργησαν πορτρέτα των συμμαθητών τους από το συνεργαζόμενο σχολείο.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα ebook με τίτλο: I know you…you know me.
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη αλλά και ο τρόπος που
αντιμετωπίζονται ήταν ο βασικός άξονας του προγράμματος. Το μότο του Αϊνστάιν αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη σε όλες τις δραστηριότητες οι οποίες δομήθηκαν σύμφωνα
με τα ακόλουθα υποθέματα:
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Our feelings about nature:
Δημιουργήσαμε «τοίχο» συναισθημάτων, όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων εκφράσαμε τα
συναισθήματά μας σχετικά με τη φύση.

Magic friends:
Κάθε σχολείο δημιούργησε το δικό του «μαγικό φίλο» το οποίο και έστειλε στο συνεργαζόμενο σχολείο για
να το συντροφέψει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι μαθητές από την Ελλάδα δημιούργησαν με ανακυκλώσιμα υλικά την «Αφροδίτη», μια φώκια-απειλούμενο είδος, ενώ οι μαθητές από την Ισπανία διάφορα
μικρά ζωάκια από ανακυκλώσιμα υλικά. Οι μασκότ παρουσιάσθηκαν κατά τη διάρκεια βιντεοσυζήτησης, όπου
οι εκπαιδευτικοί έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να γνωριστούν και να συνομιλήσουν εξασκώντας τα
Αγγλικά τους. Παράλληλα δημιουργήθηκε φωτογραφικό άλμπουμ με στιγμιότυπα από τη βιντεοσυζήτηση.
Με τη βοήθεια του Titanpad γράψαμε- σε πραγματικό χρόνο τα δύο σχολεία- τους στίχους του ύμνου του
προγράμματος με τίτλο Save Planet Earth. Η μελοποίηση έγινε με τη βοήθεια των μουσικών των σχολείων. Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με το σχεδιασμό του λογότυπου του προγράμματος. Αρχικά έγινε
προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα κοινό λογότυπο. Επανασχεδιάσαμε τη δραστηριότητα και κάθε μαθητής
σχεδίασε τη δική του ιδέα. Διεξήχθη online ψηφοφορία και επιλέχθηκε η καλύτερη ζωγραφιά που αποτέλεσε
το λογότυπο του προγράμματος.

Dangers all around:
Προβλήθηκε βίντεο με απειλούμενα είδη στην Ελλάδα για να προβληματισθούν οι μαθητές αναφορικά με τους
κινδύνους που απειλούν τους ζωντανούς οργανισμούς. Στις Χριστουγεννιάτικες διακοπές συγκεντρώθηκε
φωτογραφικό υλικό. Πλαστικό, αλουμίνιο, λάστιχα, γόπες από τσιγάρα, καυσαέρια αλλά και ζώα σε κίνδυνο
αποτέλεσαν αντικείμενο φωτογράφισης και αποτύπωσης σε αφίσα. Οργανώθηκε παράλληλη έκθεση φωτογραφιών στους χώρους των 2 σχολείων, όπου μαθητές άλλων τάξεων ψήφισαν εκείνες τις φωτογραφίες
στις οποίες φαινόταν ότι απειλείται περισσότερο το βασίλειο της φύσης. Τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με
τους κινδύνους που απειλούν ζώα και φυτά και μολύνουν το περιβάλλον όπου ζούμε και αποφασίστηκε η
από κοινού συγγραφή ιστορίας προκειμένου να στείλουμε ένα περιβαλλοντικό μήνυμα. Το έργο, με τίτλο
CIGARETTE, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές των δύο χωρών να εκφραστούν μέσω της τέχνης. Η ιστορία προσαρμόστηκε δραματουργικά στην αγγλική γλώσσα, μοιράστηκαν οι ρόλοι, αποδόθηκε θεατρικά και
δημιουργήθηκε κοινό βίντεο.
Ο πλανήτης Γη βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο και οι άνθρωποι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν ώστε να δράσουν
προς την κατεύθυνση αυτή. Τι σκέφτονται άραγε οι μεγάλοι για το θέμα αυτό; Αποφασίσαμε να συντάξουμε
ερωτήσεις(5 το κάθε σχολείο) ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους ενήλικες να εκφράσουν τις απόψεις τους
μέσα από σχετικές συνεντεύξεις. Οι μαθητές συνομίλησαν με γονείς, δασκάλους, αλλά και απλούς πολίτες.
Έγραψαν κείμενα, χρησιμοποίησαν φωτογραφικές μηχανές και κάμερες.

Witches:
Μύθοι, παραδόσεις και φυτά που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα για θεραπευτικούς σκοπούς παρουσιάστηκαν στην ενότητα αυτή. Αναζητήσαμε μύθους από το παρελθόν σχετικούς με τη φύση και το ρόλο που
έπαιζε στη ζωή των ανθρώπων. Οι μαθητές από την Ελλάδα παρουσίασαν το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης ενώ οι μαθητές από την Ισπανία μύθο σχετικό με τις μάγισσες που ζούσαν το 17ο αι. στην περιοχή
και χρησιμοποιούσαν βότανα για να θεραπεύουν τους ανθρώπους. Το σχολείο της Ισπανίας εικονογράφησε
το μύθο της Περσεφόνης, ενώ το αντίστοιχο έγινε για το μύθο Napa Witch από το σχολείο της Ελλάδας. Η
ενότητα ολοκληρώθηκε με βιντεοσυζήτηση όπου προσκεκλημένος από γειτονική περιοχή της πόλης Navàs
μίλησε για τις μάγισσες, για τις γνώσεις που είχαν αυτές σχετικά με τη φύση και τις ιδιότητες των φυτών,
καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν από τις κοινωνίες της εποχής τους. Το καταπληκτικό
της δραστηριότητας αυτής; οι μαθητές έθεταν ερωτήσεις στον προσκεκλημένο, ο οποίος μιλούσε καταλανικά
και η μετάφραση γινόταν στους μαθητές από την Ελλάδα στα αγγλικά. Έγινε, επίσης, έρευνα ώστε να παρουσιασθούν οι θεραπευτικές ιδιότητες διαφόρων φυτών που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα προκειμένου
να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι εμείς οι άνθρωποι πρέπει να φερόμαστε με σεβασμό σ’ ένα περιβάλλον
που συνεχώς μας προσφέρει. Δημιουργήθηκε ebook με τίτλο: Medicinal Herbs.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
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Humans:
Πώς δραστηριοποιούνται οι ενήλικες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος; Για να το διερευνήσουμε αυτό, συντάξαμε ερωτηματολόγιο με τίτλο: How green are you με ερωτήσεις που διατυπώθηκαν από κοινού από τους μαθητές των 2 σχολείων και στάλθηκε
online σε γονείς και εκπαιδευτικούς των δύο χωρών. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά καθώς γονείς και εκπαιδευτικοί φαίνεται
ότι νοιάζονται πολύ για το περιβάλλον και την εικόνα που αυτό παρουσιάζει. Παρ’ όλα αυτά αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση για
να συμβάλλουμε με το δικό μας τρόπο στη σωτηρία του πλανήτη. Στην Ελλάδα πραγματοποιήσαμε εθελοντικό καθαρισμό ακτών μια
και βρισκόμαστε σε παραλιακή πόλη ενώ στην Ισπανία κατασκεύασαν φωλιές πουλιών τις οποίες κρέμασαν σε διάφορα σημεία της
πόλης. Οι μαθητές, εξάλλου αναζήτησαν στο διαδίκτυο φράσεις διάσημων ανθρώπων για το περιβάλλον τις οποίες παρουσίασαν σε
βίντεο που δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να τους εμφανίζει όλους σαν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

On the screen:
Ζούμε σ’ έναν όμορφο πλανήτη, σ’ έναν πανέμορφο κόσμο. Πρέπει να φροντίζουμε όλους τους οργανισμούς. Πρέπει να φροντίζουμε
τη φύση. We should take care of our POWERFULNATUREKINGDOM. Αυτός ήταν κι ο λόγος που μας ώθησε να τραγουδήσουμε, κάθε
σχολείο με το δικό του τρόπο, το πανέμορφο τραγούδι του Louis Amstrong: WHAT A WONDERFUL WORLD.

Powerful Dictionary:
Σε όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του προγράμματος εντοπίζαμε τις λέξεις- κλειδιά των υποθεμάτων, σχετικές με το περιβάλλον και
εμπλουτίζαμε το λεξικό του προγράμματος.
The powerfulnatuekingdom Celebration: Δουλεύοντας μια ολόκληρη σχολική χρονιά με ενθουσιασμό, όραμα και ελπίδα ότι θα προσφέρουμε κάτι καλό στη φύση που μας περιβάλλει, μαθητές και εκπαιδευτικοί γιορτάσαμε το κλείσιμο του προγράμματος στις 5 Ιουνίου,
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, με διάφορες δραστηριότητες εμπλέκοντας γονείς και μαθητές. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκαν
κουίζ και παιχνίδια γνώσεων. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κατασκευές, να
συνομιλήσουν με γονείς, εκπαιδευτικούς και υπεύθυνους της τοπικής κοινωνίας, να παίξουν και να τραγουδήσουν. Στο τέλος τους
απονεμήθηκε βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και συμβολικό αναμνηστικό δώρο.

Evaluation:
Για την αξιολόγηση του προγράμματος συντάχθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε στους μαθητές των 2 σχολείων.

Powerfulnaturekingdom.et Magazine:
Ένα περιοδικό αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο να αποχαιρετήσεις φίλους που «περπάτησαν» μαζί κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης
σχολικής χρονιάς. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένα περιοδικό με τίτλο: Powerfulnaturekingdom.et Magazine, το οποίο περιέχει τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία του προγράμματος.
Ελπίδα μας είναι ότι όλες οι εμπειρίες που αποκομίσαμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο
που μας περιβάλλει αλλά και τη ζωή μας με θετικό τρόπο.
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Αποτελέσματα και
πλεονεκτήματα του έργου:
Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς τα παιδιά,
ανεξάρτητα από τον τόπο που ζουν, σέβονται και νοιάζονται το
περιβάλλον, ενδιαφέρονται για συνεργατικά προγράμματα με
συμμαθητές τους από το εξωτερικό και θεωρούν ότι η συνεργατική πλατφόρμα του eTwinning τους δίνει τη δυνατότητα να
υλοποιήσουν ανάλογες ιδέες και προγράμματα. Η επεξεργασία
του προγράμματος αποτελεί παράδειγμα καινοτόμου διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας που ενεργοποίησε και παρακίνησε
τους μαθητές στην εκμάθηση και σωστή χρήση της. Μαθητές και
εκπαιδευτικοί εξάλλου ανέπτυξαν την ικανότητά τους στον τομέα
των ΤΠΕ.

Διάχυση του έργου:
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Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:
••Εργαλεία της πλατφόρμας TwinSpace

(forums, blogs, image galleries, wikis)

••Λογισμικό παρουσίασης:
Powerpoint, Prezi

••Εργαλεία τεχνολογίας web 2.0:

Smilebox, Photopeach, Yudu, Padlet, slideshare, skype,
Youtube, Drawitlive,
Reelapp Canva, Storybird, audacity, Storyboard, Youblisher,
Learning Apps, Googledrive, Calameo

Ιστοσελίδες/ιστολόγια/
Public Twinspace:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97206

Η διάχυση έγινε:

http://angeliki23.weebly.com/powerfulnaturekingdomet.html

••με έκθεση φωτογραφιών στην είσοδο του σχολείου ώστε να

http://www.zarifeios.gr/

λάβουν γνώση μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς τόσο του
προγράμματος όσο και των περιβαλλοντικών προβλημάτων
που εντόπισαν οι μαθητές

••μέσω προβολής των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο
ιστολόγιο της εκπαιδευτικού αλλά και στην ιστοσελίδα του
σχολείου

••με δημοσίευση των διακρίσεων που έλαβε το συγκεκριμένο
έργο στον τοπικό τύπο

Διακρίσεις του έργου:
Εθνική Ετικέτα ποιότητας
Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας
2ο Βραβείο στην κατηγορία Νηπιαγωγεία-Δημοτικά(4-11)
στον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό etwinning

••με σχετική εισήγηση πάνω στο θέμα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning

Powerful
naturekingdom
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
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Όνομα εκπαιδευτικών
και ειδικότητα
Μαρία Βασιλοπούλου,
Αγγ. Φιλολογίας (ΠΕ06)
Δέσποινα Σετάκη,
Χημικός (ΠΕ04)
Ευτυχία Χρόνη,
Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)
Όνομα Σχολείου και ιστοσελίδα
12ο Γυμνάσιο Αχαρνών
http://12gym-acharn.att.sch.gr/index.htm
http://12gymach.blogspot.gr/
Όνομα Συνεργαζόμενου Σχολείου
I.E.S “DAVID VÁZQUEZ MARTÍNEZ”, Pola
de Laviana, Spain

Sherlock Holmes
Στόχοι του έργου
••Γνωριμία και συνεργασία των μαθητών με τους εταίρους μέσα από τις ιστορίες μυστηρίου του Sherlock Holmes
••Καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης
••Καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
••Ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στην Αγγλική γλώσσα
••Γνωριμία με την Ισπανική γλώσσα σε αρχικό επίπεδο

Διάρκεια έργου:
8 μήνες

••Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων όπως: επικοινωνία στην ξένη γλώσσα ,ψηφιακή ικανότητα, μεταγνωστική ικανότητα (learning to learn), και το αίσθημα πρωτοβουλίας

Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλικά

••Διαθεματική προσέγγιση του έργου μέσα από το μάθημα της Χημείας

Περιγραφή έργου
1ο Στάδιο:
Γνωριμία με τους συνεργάτες
••Οι μαθητές παρουσίασαν τον εαυτό τους
δουλεύοντας σε ομάδες με τα εργαλεία
Photopeach και Glogster.
••Παρουσίασαν την πόλη τους και το
σχολείο τους. Στο στάδιο αυτό χρησιμοποίησαν το forum για να ανταλλάξουν
επιπλέον ερωτήσεις με τους Ισπανούς
μαθητές.

2ο Στάδιο:
Πρώτη γνωριμία με την Ισπανική γλώσσα

3ο Στάδιο :
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
••Ακολουθώντας τις οδηγίες που τους
παρείχαμε έκαναν μια διαδικτυακή
αναζήτηση (webquest) για να βρουν
πληροφορίες για τον ‘Αρθουρ Κόναν
Ντόυλ ,τη Βικτωριανή εποχή και τον
Σέρλοκ Χόλμς.
••Δουλέψανε σε διακρατικές ομάδες
,αντάλλαξαν τις πληροφορίες τους με
email, έκαναν ένα κουίζ για εξάσκηση
και συμπλήρωσαν ένα διαδικτυακό
ερωτηματολόγιο. Οι ομάδες που τελείωσαν πρώτες το κουίζ πήραν Certificates
of Achievement.

Οι Έλληνες και οι Ισπανοί μαθητές διάλεξαν
απλές λέξεις και φράσεις για να τις παρου- o
σιάσουν αντίστοιχα στους συνεργάτες τους. 4 Στάδιο:
Οι μαθητές μας έφτιαξαν ένα βίντεο με τις
ελληνικές λέξεις και ένα βίντεο με τις ισπα- Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων ευχών και
νικές που έμαθαν.
δώρων.
••Οι μαθητές μας έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες , τις γέμισαν ευχές και τις
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ταχυδρόμησαν μαζί με Χριστουγεννιάτι- 8ο Στάδιο :
κα κεράσματα και δώρα στους συνεργάτες μας. Τις Χριστουγεννιάτικες ευχές Διαθεματική προσέγγιση του έργου μέσα
τους τις έστειλαν και διαδικτυακά με
από το μάθημα της χημείας
Fotobbables που έφτιαξαν δουλεύοντας
••Εμπνευσμένοι από την πρώτη ιστορία
σε ομάδες.
‘A Scandal in Bohemia” οι μαθητές μας
έφτιαξαν βόμβα καπνού και ψεύτικες
ο
5 Στάδιο :
συνταγές αίματος. Απάντησαν σε διαδικτυακά σταυρόλεξα και ψήφισαν την πιο
“ A Scandal in Bohemia”, η πρώτη ιστορία.
πετυχημένη συνταγή.
••Διάβασαν την ιστορία και παρακολού••Αποκωδικοποίησαν μηνύματα γραμμέθησαν ένα βίντεο με τα βήματα της
να με αόρατο μελάνι σταλμένα από τους
επιστημονικής μεθόδου.
Ισπανούς συνεργάτες.
••Δουλεύοντας σε διακρατικές ομάδες
βρήκαν τα βήματα της επιστημονικής
9ο Στάδιο :
μεθόδου στην ιστορία και τα ανάρτησαν
σε ένα Padlet.
Διαδικτυακά παιχνίδια
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Αποτελέσματα
Το έργο έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μας να αντιληφθούν την αξία της συνεργατικότητας, και του αλληλοσεβασμού
καθώς και της αποδοχής της διαφορετικής
κουλτούρας. Γνώρισαν τον Σέρλοκ Χόλμς
ανέπτυξαν τις γλωσσικές του δεξιότητες
κάνοντας χρήση της Aγγλικής γλώσσας και
συνειδητοποίησαν τη χρηστικότητα της ως
μέσω επικοινωνίας και όχι μόνο για απόκτηση γνώσεων. Μέσα από τις διάφορες
δραστηριότητες καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη. Στην
πλειοψηφία τους συμμετείχαν ενεργά , με
υπευθυνότητα και ζωντανό ενδιαφέρον.

Όλοι είχαμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με τη χρήση των ΤΠΕ και να αναγνωρίσουμε την αξία τους στα συνεργατικά έργα
••Δουλεύοντας πάλι διακρατικά έγραψαν Οι μαθητές μας έπαιξαν δύο Διαδικτυακά και εμείς οι καθηγητές να βελτιώσουμε την
ένα διαφορετικό τέλος για την ιστορία
παιχνίδια που ετοιμάσαμε για αυτούς. “Who παιδαγωγική και διδακτική μας πρακτική.
και ακολούθησε ψηφοφορία. Οι ομάδες wants to be a Millionaire” με επαναληπτικές
με το καλύτερο τέλος πήραν Certificates ερωτήσεις από τις τρεις ιστορίες και το “Are
of Achievement.
you observant enough?” φτιαγμένο με το
Το έργο παρουσιάστηκε στην σχολική και
Purpose games.
τοπική κοινότητα σε σχολική εκδήλωση πα6ο Στάδιο :
ρουσίασης των σχολικών προγραμμάτων.
ο
10 Στάδιο :
Παρουσιάστηκε επίσης στην 3η ημερίδα με
“ The Speckled Band “ ,η δεύτερη ιστορία
τίτλο «Ανοιχτό Σχολείο. Δράσεις των ΓυμναΣτο στάδιο αυτό οι μαθητές μας ολοκλήρω- Παρουσίαση του έργου στο Διαδίκτυο
σίων Αχαρνών» που πραγματοποιήθηκε στο
σαν τις ακόλουθες δραστηριότητες δουλεύ- Στο στάδιο αυτό οι μαθητές παρουσίασαν 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών. Τέλος η διάχυση
οντας σε διακρατικές ομάδες:
τον Σέρλοκ Χόλμς στο Pinterest με υλικό του έργου έγινε με τη δημιουργία blog που
από το έργο και φωτογραφίες που ζωγρά- αναρτήθηκε στο blog του σχολείου.
••Προτείνανε ένα διαφορετικό τίτλο για
φισαν ή έφτιαξαν διαδικτυακά.
την ιστορία. Ακολούθησε ψηφοφορία
για τον καλύτερο τίτλο.

Διάχυση του έργου

••Διάλεξαν 20 λέξεις κατανόησης και μια
εικόνα σχετική με την ιστορία. Με τη
βοήθεια του Διαδικτυακού εργαλείου
Τagxedo οι καθηγητές σχηματοποιήσαμε τις λέξεις αναμιγνύοντας τα σχήματα.
Κάθε ομάδα έπρεπε να βρει τις δικές
της λέξεις.
••Επέλεξαν το ρόλο του δημοσιογράφου ή των χαρακτήρων της ιστορίας
και αντάλλαξαν συνεντεύξεις με τους
συνεργάτες τους.

7ο Στάδιο:

11 Στάδιο:
ο

Αξιολόγηση του έργου- Αποχαιρετισμός

Ιστολόγιo/ Public
TwinSpace
Blog:

http://oursherlock.blogspot.com.es/
Απάντησαν σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και στο διαδικτυακό εργαλείο Answer Twinspace
garden εκφράζοντας τη γνώμη τους για όλη http://new-twinspace.etwinning.net/web/
την εξέλιξη του έργου. Τέλος οι μαθητές μας p97810/welcome
αντάλλαξαν αποχαιρετιστήρια σχόλια σε ένα
Paldet

Διακρίσεις του έργου

Εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν

Εθνική Ετικέτα ποιότητας
Ευρωπαϊκή Ετικέτα ποιότητας

1ο Βραβείο στην κατηγορία Γυμνασίων
Forum, TwinSpace mailbox, Glogster, (12-15) στον 9 ο Εθνικό Διαγωνισμό
“ The five orange pips”, η τρίτη ιστορία
Photopeach, Bitstrips ,Padlet, tripadvisor. eTwinning
wow, quizrevolution, learningapps.,
••Δουλεύοντας σε διακρατικές ομάδες
διάλεξαν αποσπάσματα από την ιστορία, polldaddy.com, google forms, lino,
Answergarden, Thinglink, moviemaker,
τα μετέφρασαν στα Ελληνικά και τα
ηχογράφησαν για τους συνεργάτες τους. quizrevolution, ‘Who wants to be a
millionaire” ,Purpose games, Pinterest,
••Διάβασαν και ηχογράφησαν τα αποσπά- calameo, blogger.
σματα στα Ισπανικά. Δημιουργία e-book
με Ελληνικές – Αγγλικές- Ισπανικές
λέξεις και φράσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙA
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Όνομα εκπαιδευτικού και ειδικότητα:
Ευαγγελία Δ. Κοντοπίδη,
καθηγήτρια Πληροφορικής (ΠΕ19)
Όνομα σχολείου και ιστοσελίδα:
Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό
Γυμνάσιο
http://gym-peir-athin.att.sch.gr/

Safe Internet:

A Bridge Between Us

Ονόματα συνεργαζόμενων σχολείων:
II. osnovna škola Čakovec, Κροατία
Arden Academy, Ηνωμένο Βασίλειο

Στόχοι του έργου:

Διάρκεια έργου:
7 μήνες

••η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και η διαμόρφωση υπεύθυνης στάσης ως προς την χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών

Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλική

••η συνεργασία μαθητών και καθηγητών αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνίας και τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο για μάθηση και
δημιουργική έκφραση.

Περιγραφή του έργου:
Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές στο έργο συνεργάστηκαν στην σχεδίαση και υλοποίηση κοινών
μαθησιακών δραστηριοτήτων ώστε οι συμμετέχοντες μαθητές να διδαχθούν με πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους κανόνες ασφάλειας στο Διαδίκτυο και να ευαισθητοποιηθούν
σε σοβαρά θέματα όπως ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, η προστασία των προσωπικών
δεδομένων και ο σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν ήταν συνοπτικά οι ακόλουθες:
1. Κάθε μαθητής παρουσίασε τον εαυτό του με το λογισμικό PowerPoint και
δευτερευόντως με το εργαλείο Voki. Με την εφαρμογή Windows Movie Maker
έγινε η μετατροπή σε video μιας συλλογής φωτογραφιών της χώρας, της πόλης
και του σχολείου μας. Το video δημοσιεύθηκε στο Web αξιοποιώντας την υπηρεσία video του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Οι μαθητές έδωσαν ιδιαίτερη
προσοχή στην υλοποίηση των παρουσιάσεων τους καθώς αντιλαμβάνονταν ότι
τα έργα τους αποκτούσαν ευρωπαϊκό ακροατήριο! Βασιζόμενοι στις παρουσιάσεις, τις προτιμήσεις και τις καθημερινές συνήθειες των συνεργατών τους από
την Κροατία, οι Έλληνες μαθητές συνέθεσαν ένα ψηφιακό πασχαλινό δώρο για
τους συνεργάτες τους το οποίο αναρτήθηκε στο δημόσιο blog του έργου.
2. Όλοι οι συνεργάτες υποστήριξαν την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου
(SID2014) με πολλούς διαφορετικούς, και δημιουργικούς τρόπους. Οι μαθητές
(α) διερεύνησαν τους κινδύνους στο Διαδίκτυο και έγραψαν σχετικά κείμενα
που αποτέλεσαν υλικό για ένα eBook (β) δημιούργησαν παρουσιάσεις με θέμα
την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (γ) συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνομιλία με τους συνεργάτες τους και έλαβαν μέρος σε quiz με θέμα
την ασφάλεια στο Διαδίκτυο (δ) έγραψαν ποιήματα για τους διαδικτυακούς
κινδύνους και τα ηχογράφησαν με την εφαρμογή fotobabble (ε) δημιούργησαν
glogster αφίσες με συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση (στ) πραγματοποίησαν
έλεγχο της διαδικτυακής τους φήμης ακολουθώντας τα βήματα που προτείνονται από το διεθνές δίκτυο Childnet (ζ) δημιούργησαν animated stories στο
περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch με θέμα την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο.
3. Οι συνεργάτες μας δέχθηκαν την πρόσκλησή μας και υποστηρίξαμε μέσα από
το ευρωπαϊκό μας έργο την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας. Έμφαση
δόθηκε στον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying). Οι μαθητές διερεύνησαν
τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους σε δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα καθώς και τρόπους αναφοράς μη αποδεκτού περιεχομένου,
διαγραφής σχολίων και αποκλεισμού άλλων χρηστών. Δημιούργησαν «σύννεφα
λέξεων» με το εργαλείο Wordle με λέξεις που προάγουν το θετικό κλίμα στο
σχολικό περιβάλλον ώστε να μην ευνοούνται συνθήκες ανάπτυξης φαινομένων
ηλεκτρονικού εκφοβισμού και αποτύπωσαν σκέψεις και ιδέες για το θέμα του
cyberbullying σε έναν ψηφιακό «πίνακα» padlet.
4. Οι εμπλεκόμενες ομάδες ερεύνησαν και κατέγραψαν (α) τους φορείς στους
οποίους μπορεί να απευθυνθεί ένα παιδί σε περίπτωση που κατά την πλοήγησή
του στο Διαδίκτυο αισθανθεί άβολα και επιθυμεί να λάβει τη βοήθεια κάποιου
ειδικού (β) τους βασικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι μαθητές μέσα
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και έξω από το σχολικό περιβάλλον ώστε να κάνουν
ασφαλή και ορθή χρήση των ψηφιακών συσκευών και
του Διαδικτύου έτσι όπως προβλέπονται στις εθνικές
πολιτικές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου (γ) τις
ψηφιακές συνήθειες των εφήβων μαθητών αξιοποιώντας
ερωτηματολόγιο στη σύνθεση του οποίου είχαν συνεισφέρει οι εμπλεκόμενοι μαθητές .
5. Οι συνεργαζόμενες ομάδες δημιούργησαν από κοινού
μια συλλογή από άρθρα με θέμα το Διαδίκτυο και τις
τεχνολογικές εξελίξεις. Τα άρθρα αυτά αποτέλεσαν το
περιεχόμενο ενός eBook σε τρεις γλώσσες: Ελληνική,
Κροατική, Αγγλική.
Οι μαθητές εργαζόμενοι ατομικά ή/και ομαδικά και συμμετέχοντας
στις παραπάνω δραστηριότητες επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν,
δημιούργησαν και ανάρτησαν ποιοτικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.

Αποτελέσματα και
πλεονεκτήματα του έργου:
Τα αποτελέσματα του έργου και οι στάσεις των μαθητών έδειξαν ότι
ένα eTwinning έργο συνιστά μια καλή πρακτική εμπλουτισμού του
Π.Σ. και έχει θετική επίδραση στα κίνητρα μάθησης των μαθητών.
Το μάθημα της Πληροφορικής έγινε ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους
μαθητές. Η συνεργασία με Ευρωπαϊκά σχολεία και η ανάρτηση των
μαθητικών εργασιών στο Twinspace κινητοποίησε τους μαθητές, οι
οποίοι επιμελούνταν τα ψηφιακά έργα τους με ιδιαίτερη προσοχή.
Το έργο προσέφερε στους συμμετέχοντες μαθητές αυθεντικές
συνθήκες ώστε (α) να εμβαθύνουν στη μάθηση μέσα από την
πράξη (learning by doing) (β) να καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες για τον 21ο αιώνα όπως κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες,
δεξιότητες κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης
αποφάσεων, δεξιότητες επικοινωνίας στην μητρική και Αγγλική
γλώσσα καθώς και στην αξιολόγηση και ορθή αξιοποίηση online
περιεχομένου (γ) να κατανοήσουν πώς να αποφεύγουν ή να χειρίζονται κινδύνους σχετικούς με τη χρήση του Διαδικτύου (δ) να
χρησιμοποιήσουν με δημιουργικό τρόπο ψηφιακά εργαλεία και το
Διαδίκτυο ώστε να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας (όπως η Αγγλική),
το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του δημιουργούν προϋποθέσεις για
συνεργασίες χωρίς σύνορα.
Ένα από τα πιο επιτυχημένα αποτελέσματα του έργου ήταν τα
Scratch έργα με τα οποία οι μαθητές παρουσίασαν με πρωτότυπο
και δημιουργικό τρόπο θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Διάχυση του έργου:
Όλα τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο TwinSpace του έργου.
Επιπλέον, το έργο και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν (α)
στο πολιτιστικό απόγευμα του σχολείου μας (ανοικτή εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε για τη λήξη της σχολικής χρονιάς) (β) στην
ετήσια έντυπη έκδοση του σχολείου μας («Λεύκωμα») (γ) στην
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ημερίδα που διοργανώθηκε στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» στα πλαίσια του θερινού σχολείου στις 11/7/2014 με στόχο να αναδείξει
καλές εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Πρότυπα
Πειραματικά Σχολεία (δ) στη «Βραδιά του Ερευνητή 2014» που
πραγματοποιήθηκε στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 26/9/2014.
Στο εκθεσιακό περίπτερο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
παρουσιάστηκαν οι μαθητικές ψηφιακές αφηγήσεις στο Scratch 2.0
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του eTwinning έργου (ε) στο 1ο
Πανελλήνιο συνέδριο eTwinning, (στ) στην ιστοσελίδα του σχολείου
(κάποιες ανακοινώσεις).

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:
Το TwinSpace (ο χώρος συνεργασίας) του έργου πρόσφερε ένα
ασφαλές περιβάλλον και πολλαπλά συνεργατικά εργαλεία ώστε να
ολοκληρωθούν με επιτυχία οι δραστηριότητες του έργου και να
επιτευχθούν οι διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι του ΑΠΣ του
μαθήματος της Πληροφορικής. Οι συμμετέχοντες στο έργο αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία με τα οποία ήταν εξοικειωμένοι και απέκτησαν επίσης, εμπειρία σε νέα εργαλεία. Ανάμεσα στις εφαρμογές
και τα Web 2.0 εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται:
Prezi, Voki, Emaze, PowerPoint και iSpring PowerPoint based tool
(για τη δημιουργία παρουσιάσεων), Glogster (για τη δημιουργία πολυμεσικών αφισών), Pixton και Tondoo (για τη δημιουργία comics),
το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch 2.0 (για την ανάπτυξη animated stories), Zondle και HotPotatoes (για τη δημιουργία διαδραστικών quizzes), Wordle (για τη δημιουργία σύννεφων
λέξεων), Fotobabble (για τη δημιουργία αφηγηματικών εικόνων),
Windows Movie Maker, GoAnimate και Wideo (για τη δημιουργία
video), Padlet (για την αποτύπωση ιδεών σε ψηφιακό πίνακα),
Skype (για τηλεδιάσκεψη), Google Forms και SurveyMonkey (για
τη δημιουργία online ερωτηματολογίων), Pixlr (για την επεξεργασία
εικόνων), Calaméo (για τη δημιουργία eBook), GIFMaker.me (για
τη δημιουργία κινούμενων εικόνων τύπου gif), FlashVortex.com
(για τη δημιουργία flash banners), SlideBoom και η υπηρεσία του
ΠΣΔ vod-new.sch.gr (για την ανάρτηση παρουσιάσεων και videos,
αντίστοιχα).

Public ΤwinSpace:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101109/welcome

Διακρίσεις του έργου:
Εθνική Ετικέτα Ποιότητας
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
2ο Βραβείο στην κατηγορία «Γυμνάσια»
στον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning 2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙA
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Όνομα εκπαιδευτικού
και ειδικότητα:
Καλλιοντζή Μακρίνα,
Αγγλικής Φιλολογίας
(ΠΕ06)
Όνομα Σχολείου και ιστοσελίδα:
2ο Γενικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας
http://2lyk-n-filad.att.sch.gr/
Ονόματα Συνεργαζόμενων σχολείων:
IX. gimnazija, Κροατία
Διάρκεια έργου:
1 σχολικό έτος
Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλικά

Coursera Kids

Στόχοι του έργου:
Οι μαθητές :

••να εξοικειωθούν με τις πλατφόρμες MOOC (Massive Open Online Courses) οι οποίες
προσφέρουν δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και αποτελούν ένα νέο πρωτοποριακό
τρόπο απόκτησης της γνώσης
••να εμπλακούν σε δραστηριότητες που προωθούν την κριτική σκέψη και την αυτονομία
••να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα, και πιο συγκεκριμένα στην
παραγωγή γραπτού λόγου παρακολουθώντας το Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα
(MOOC) της πλατφόρμας coursera «Effective writer: Tools of the Trade», το οποίο
εστίαζε στη διδασκαλία του γραπτού λόγου
••να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, μέσω της συνεργασίας με τους
εταίρους για την ανάπτυξη ψηφιακών ιστοριών.

Περιγραφή του έργου:
Κατά τη διάρκεια του έργου αυτού, οι μαθητές παρακολούθησαν μία σειρά μαθημάτων που προσφέρονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Coursera και μοιράστηκαν την
εμπειρία τους με μαθητές από την Κροατία, οι οποίοι παρακολούθησαν τις ίδιες διαλέξεις.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές των δύο χωρών έκαναν εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα μαθημάτων Coursera για να παρακολουθήσουν τη σειρά μαθημάτων με τίτλο
«Crafting the effective writer: Tools of Trade». Στην εμπειρία αυτή των μαθητών και στη
νέα γνώση που αποκόμισαν βασίστηκαν οι δραστηριότητες του έργου αυτού.
Ξεκινώντας με την πρώτη ενότητα, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που
προωθούσαν τη γνωριμία μεταξύ τους, απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία θα δημιουργούσε κλίμα οικειότητας και συνεργασίας. Σε αυτό το εισαγωγικό στάδιο ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν και να περιγράψουν στην Αγγλική γλώσσα
τον εαυτό τους, μετατρέποντας το κείμενο σε qrcode, μέσω της πλατφόρμας qrstuff
(http://www.qrstuff.com). Τα πορτρέτα των μαθητών και τα qrcodes αναρτήθηκαν στην
πλατφόρμα του TwinSpace και οι εταίροι ενεπλάκησαν σε ένα παιχνίδι, προσπαθώντας
να αντιστοιχίσουν τις ζωγραφιές με τα qrcodes, με σκοπό να ανακαλύψουν τον μαθητή
που απεικονίζει το κάθε πορτρέτο. Στη συνέχεια, οι μαθητές και των δύο χωρών επικοινωνούσαν στο forum που είχε δημιουργηθεί στην πρώτη ενότητα σχολιάζοντας τα
κείμενα και τα πορτρέτα.
Συνεχίζοντας στις επόμενες πέντε ενότητες του έργου, οι μαθητές των δύο χωρών παρακολουθούσαν παράλληλα τα μαθήματα στο Coursera και κατόπιν οργάνωναν συναντήσεις
στο discussion forum του eTwinning, για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με αυτή την
πρωτόγνωρη εμπειρία. Οι μαθητές σχολίαζαν τι έμαθαν, τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε
αλλά και πως ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σε αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα παρουσιάστηκαν τα εργαλεία της γραμματικής, της
στίξης αλλά και η μέθοδος συγγραφής που έχει κάποιος στη διάθεσή του, για να συγγράψει
ολοκληρωμένες, περιεκτικές και κατανοητές προτάσεις και κατ’ επέκταση κείμενα στην
Αγγλική γλώσσα. Μετά το τέλος των μαθημάτων, τα οποία διήρκεσαν πέντε εβδομάδες,
οι μαθητές, η βαθμολογία των οποίων ξεπέρασε μια προκαθορισμένη βάση, βραβεύτηκαν με μια Βεβαίωση Παρακολούθησης (Statement of Accomplishment). Η Βεβαίωση
Παρακολούθησης, αν και δεν έχει την ισχύ της ακαδημαϊκής μόρφωσης, ισοδυναμεί με
την παρακολούθηση ενός επαγγελματικού σεμιναρίου και αποτελεί ένα τυπικό προσόν,
το οποίο οι μαθητές μπορούν αργότερα να προσθέσουν στο βιογραφικό τους.
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Διακρίσεις του έργου:
Εθνική Ετικέτα ποιότητας στις δύο συνεργαζόμενες χώρες
(Ελλάδα και Κροατία)
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
1ο Βραβείο στην κατηγορία ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΕΕΕΚ
(16-19) στον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning
1ο Βραβείο COMET στον Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning στην Κροατία

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο Coursera, οι μαθητές εφαρμόζοντας τη νεοαποκτηθείσα γνώση συνέταξαν κείμενα , τα
ανέβασαν ως έγγραφα στην έκτη ενότητα του twinspace και τα αξιολόγησαν με τη μέθοδο του peer assessment, έχοντας ως κριτήρια
τις βασικές αρχές που παρουσιάστηκαν στα μαθήματα του Coursera.
Στη συνέχεια, οι μαθητές και των δύο χωρών χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες με σκοπό να δημιουργήσουν από μία ιστορία, η οποία
να βασίζεται στη θεωρία που διδάχτηκαν οι μαθητές σε μία από τις τέσσερις εβδομάδες των μαθημάτων Coursera (η πρώτη εβδομάδα
δεν συμπεριελήφθη διότι ήταν εισαγωγική). Οι μαθητές μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους και να
συγγράψουν την ιστορία σε chat rooms που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό. Κατόπιν, οι μαθητές εικονογράφησαν τις ιστορίες
τους οι οποίες αποτέλεσαν το τελικό προϊόν του έργου.
Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι μαθητές των δυο χωρών είχαν τρεις εικονικές συναντήσεις μέσω Skype. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο τέλος της πρώτης ενότητας του έργου, η δεύτερη στο τέλος των μαθημάτων τοu Coursera και τέλος η τρίτη μόλις οι μαθητές
χωρίστηκαν σε ομάδες.
Στο τελικό στάδιο του έργου οι μαθητές ψήφισαν την ιστορία που τους άρεσε και αξιολόγησαν την εμπειρία τους με την πρώτη λέξη
που θα ερχόταν στο μυαλό τους. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να κινητοποιηθούν οι μαθητές συναισθηματικά. Οι
αξιολογήσεις συμπεριλήφθηκαν μαζί με έναν χαιρετισμό προς τους εταίρους τους στον «ψηφιακό τοίχο» padlet (www.padlet.com),
ο οποίος αναρτήθηκε στο TwinSpace.

Αποτελέσματα και πλεονεκτήματα του
έργου:

Επιπροσθέτως, παρουσίαση του έργου έγινε στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε» στο Ευγενίδειο Ίδρυμα
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το έργο διήρκεσε ένα σχολικό έτος και έδωσε νέα πνοή στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας αλλά και στις διαπροσωπικές
σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Οι μαθητές ένιωσαν
δημιουργικοί και αυτόνομοι, ενώ οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν περισσότερο ρόλο καθοδηγητή. Οι μαθητές συνέβαλαν, ο καθένας με
το δικό του τρόπο, ρυθμό και φαντασία στην επίτευξη των στόχων.
Το κλίμα συνεργασίας εξασφάλισε μία ευχάριστη και δημιουργική
ατμόσφαιρα μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η συμμετοχή των
μαθητών σε μαθήματα μέσω της πλατφόρμα του Coursera τους
έδωσε τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη δια βίου μάθηση
η οποία δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να βελτιώνει τις επαγγελματικές και προσωπικές
δεξιότητές του. Επιπροσθέτως, πολλοί από τους μαθητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα μαθήματα στο Coursera, αποκτώντας το
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και συνέχισαν να παρακολουθούν
επιλέγοντας μαθήματα που ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντά
τους. Τέλος, οι μαθητές εργαστήκαν πάνω στη συγγραφή ιστοριών
τις οποίες εμπλούτισαν με εικόνες.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Διάχυση του έργου:
Το έργο παρουσιάστηκε στην επιμορφωτική ημερίδα «Καινοτομίες
στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας: Νέες Προσεγγίσεις» η
οποία οργανώθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Pierce με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής Γλώσσας καθώς και
στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών
Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ).

Η τεχνολογία υπήρξε βασικό εργαλείο σε αυτό το έργο. Οι μαθητές πρωτίστως χρησιμοποίησαν τα εργαλεία που προσφέρονται στην πλατφόρμα TwinSpace όπως το discussion forum, το
wiki και το blog. Επιπροσθέτως, στην πρώτη ενότητα του έργου,
οι μαθητές μετέτρεψαν τα κείμενα με τα ενδιαφέροντά τους σε
qrcodes, μέσω της πλατφόρμας qrstuff (http://www.qrstuff.com).
Στην όγδοη ενότητα οι μαθητές και των δύο χωρών χωρίστηκαν
σε ομάδες χρησιμοποιώντας τη δωρεάν υπηρεσία www.teamup.
com. Επίσης, μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη
της ομάδας τους και να συγγράψουν την ιστορία σε chat rooms
που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό (http://todaysmeet.com).
Μετά τη συγγραφή των ιστοριών, στην ένατη ενότητα του έργου,
οι μαθητές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν πλατφόρμα Storybird
(www.storybird.com) εικονογράφησαν τις ιστορίες τους. Επίσης
οι μαθητές των δυο χωρών είχαν τρεις δια ζώσης συναντήσεις
μέσω Skype. Στο τελικό στάδιο του έργου οι μαθητές ψήφισαν
την ιστορία που τους άρεσε χρησιμοποιώντας το Tricider (http://
tricider.com), ένα εργαλείο που προσφέρεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, οι μαθητές αξιολόγησαν την εμπειρία τους
στο «ψηφιακό τοίχο» Padlet (www.padlet.com), ο οποίος αναρτήθηκε στο TwinSpace.

Public TwinSpace :
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98167
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΕΕΕΚ
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A day in
the museum

Όνομα
εκπαιδευτικού
και ειδικότητα:
Θεοδώρα Γκένιου,
Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ06)
Όνομα Σχολείου και ιστοσελίδα:
ΓΕΛ Πεντάπολης Σερρών,
http://lyk-pentap.ser.sch.gr/j3site
Ονόματα Συνεργαζόμενων
σχολείων:
Pentapolis Upper Highschool,
Pentapolis Serres, Ελλάδα
King Edward VI College Nuneaton,
Nuneaton, Ηνωμένο Βασίλειο
Lycée Michelet, VANVES, Γαλλία
Liceo Classico Statale «Q. Orazio
Flacco», Bari (BA), Ιταλία
Διάρκεια:
7 μήνες
Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλικά

Στόχοι του έργου
Ως προς τους διδακτικούς στόχους, οι μαθητές καλούνται να
••αναγνωρίζουν μουσειακά εκθέματα και να διαμορφώσουν θετική στάση στην προαγωγή και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

••αναπτύξουν την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη ζωή τους

••ανασυνθέτουν το παρελθόν μέσα από τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού.
••οικοδομήσουν, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα.

••Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των πολιτισμών και της συνεισφοράς τους

στον παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, εξωστρέφειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό

••Να εκτιμήσουν τις αξίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ανέδειξε ο κλασικός
πολιτισμός και την παγκόσμια και διαχρονική εμβέλειά του.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία,
••Να προσεγγίσουν την ερευνητική, ενεργητική και βιωματική μάθηση (21st century
skills)

••Να αναπτύξουν κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου (ομαδοσυνεργατική, συμμετοχή σε forum, αξιολόγηση) και να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα τους

••Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του γνωστικού

αντικειμένου μέσα από τη συνεργασία με ευρωπαίους μαθητές και την αιτιολόγηση
και σύγκριση απόψεων

••Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο
υλικό του Διαδικτύου (ψηφιακός γραμματισμός).

••Να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν αυτόνομα τη γνώση.
••Να καλλιεργήσουν διαπροσωπικές σχέσεις με έλληνες και ξένους μαθητές και να τις
αξιοποιήσουν στη διαδικασία της μάθησης

Αναφορικά με τις Νέες Τεχνολογίες, οι μαθητές μπόρεσαν
••Να εξοικειωθούν με τις πρακτικές του ψηφιακού γραμματισμού, αποκτώντας δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης μέσω Διαδικτύου και αξιοποιώντας λειτουργικά
τα νέα μέσα (χρήση των εργαλείων με στόχο την παραγωγή γνώσης, την κατάθεση
απόψεων, την επιλογή-ανάπτυξη κριτικής σκέψης, τη σύνθεση και ανάλυση πληροφοριών)

Περιγραφή του έργου
Το έργο «A day in the museum” αποτελεί μια πρόταση διαθεματικού συγκερασμού των
γνωστικών αντικειμένων της Ιστορίας και της Αγγλικής Γλώσσας με στόχο την ενεργοποίηση της ταυτότητας των εμπλεκόμενων μαθητών ως ευρωπαίων πολιτών με κοινές
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ρίζες και σημείο αναφοράς την πολιτιστική κληρονομιά και το ιστορικό γίγνεσθαι της αρχαιότητας, που αποκτά οικουμενικότητα και
διαχρονικότητα. Μέσα από το έργο αυτό, τα μουσεία έπαψαν να είναι ‘αποθήκες’ εκθεμάτων, αλλά ζωντανοί οργανισμοί όπου οι έφηβοι
μαθητές έμαθαν ιστορία, χρησιμοποίησαν την Αγγλική γλώσσα, έγιναν ερευνητές, χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και έγιναν πρεσβευτές
της χώρας τους και του πολιτισμού τους, με σεβασμό στον πολιτισμό των υπολοίπων συνεργατών τους. Όραμα των συνεργαζόμενων
εκπαιδευτικών ήταν να γνωρίσουν και να αγαπήσουν οι συμμετέχοντες μαθητές κάποια από τα πιο διάσημα έργα τέχνης της αρχαιότητας, να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση και κριτική σκέψη, να ανταλλάξουν απόψεις, να παίξουν, να δημιουργήσουν ιστορίες και
τελικά να διερευνήσουν τα ίδια τα θεμέλια της κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας.

Αποτελέσματα και πλεονεκτήματα του έργου
Το έργο “A day in the museum” υπήρξε μια εναλλακτική πρόταση στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου της ιστορίας και την
ίδια τη μαθησιακή διαδικασία. Κύρια χαρακτηριστικά υπήρξαν η δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου (scaffolding) από τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομητισμού και ακολούθως σχεδιασμός τις μαθησιακή διαδικασίας με στόχο τη φθίνουσα
καθοδήγηση και περισσότερη αυτενέργεια των μαθητών. Οι μαθητές μπήκαν στο επίκεντρο λειτουργώντας σε ρόλο δημοσιογράφου
και επιστήμονα , ερευνητή, πρωταγωνιστή μιας ιστορίας, ξεναγού μουσείου. Η εργασία σε ομάδες σε κοινές δραστηριότητες όπου
σχεδιάστηκε η εργασία σε πρώτο επίπεδο σε εθνικές ομάδες και σε δεύτερο επίπεδο σε διεθνείς ομάδες. Το TwinSpace λειτούργησε
όχι μόνο ως «πίνακας» ανάρτησης εργασιών, αλλά ως χώρος σχεδιασμού και υλοποίησης των δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται
με τη στοχοθεσία και ως χώρος συνεργασίας και επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών. H δημιουργία παιχνιδιών και quizzes από
τους μαθητές συνετέλεσε στο να αφομοιώσουν τις κατακτηθείσες γνώσεις και να δημιουργηθεί υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από άλλους μαθητές και να μεταφερθεί σε άλλα περιβάλλοντα. Τέλος καταρρίφθηκε η ιδέα της «κλειστής» τάξης. Οι τοίχοι εξαφανίζονται
και οι 82 μαθητές του έργου αποτελούν τα μέλη μιας νέας κοινότητας με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικές οπτικές πάνω στο κοινό σημείο αναφοράς - την Ιστορία, μέσα από μια κοινή γλώσσα – την Αγγλική - η οποία
λειτουργεί ως lingua franca, ενώ ταυτόχρονα οι εθνικές γλώσσες δεν εξοστρακίζονται από τις εθνικές ομάδες, αντίθετα επιτελούν
σημαντικό ρόλο στην αφομοίωση της ύλης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΕΕΕΚ
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Αποτελέσματα
Για τους εκπαιδευτικούς:
Για την υποφαινόμενη ενισχύθηκαν οι δεξιότητες

••διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων,
••επιλογής και χρήσης Διαδικτυακών εργαλείων
2.0,

••κατασκευής ιστοσελίδας (weebly),
••διαχείρισης και συντονισμού ομάδας εκπαιδευτικών

•• βοήθεια και καθοδήγηση (mentoring) σε νεώτερους eTwinners (Ιταλός συνεργάτης)

••Σχεδιασμού μαθήματος συνδυάζοντας δύο γνωστικά αντικείμενα (αγγλικά και ιστορία)

••διαχείρισης τάξης σε αντιστοιχία με όσα προβλέπονται από τη μέθοδο project

Για τους μαθητές:
••εξωστρεφής και πλουραλιστική αντίληψη για την
αρχαία ιστορία

••πολλαπλάσιες γνώσεις πάνω στην Ιστορία μέσω
της συνέργειας

••αυθεντική επικοινωνία και εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα

••δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (web 2.0 & etwinning

platform), ομαδοσυνεργατικής, μεταγνωστικές,
παρουσίασης project, κριτική σκέψης-διαπραγμάτευσης-επιλογής-επιχειρηματολογίας (21st
century skills)

Για το σχολείο:
εξωστρέφεια, δικτύωση, ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαμόρφωση ψηφιακώς και
κριτικώς εγγράματων μαθητών, προετοιμασμένων
κατάλληλα ως πολίτες του κόσμου, εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων

Διάχυση του έργου
Το έργο έχει παρουσιαστεί στην Ημερίδα καλών πρακτικών του Συλλόγου Καθηγητών Αγγλικής του νομού
Σερρών, στη Γιορτή Πολυγλωσσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην Ημέρα παρουσίασης των δράσεων
του σχολείου από τους ίδιους τους μαθητές ενώ δημιουργήθηκε εκπαιδευτική
γωνιά για τα έργα eΤwinning στους χώρους του σχολείου και παρουσιάστηκε
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά
σχολικά προγράμματα» .
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Εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν
••glogster
••blubbr
••animoto
••audioboo
••audacity
••vocaroo
••weebly
••TS wiki
••TS blog
••TS forum

| Εθνικός Διαγωνισμός eTwinning 2014

••youtube
••tricider
••padlet
••google docs-drive
••movie maker
••pixlr
••vimeo
••dotvoting
••wordle
••learningapps
••andromo

Public TwinSpace:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p100155/welcome
Το έργο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα www.adayinthemuseum.weebly.com/

Διακρίσεις του έργου
4 εθνικές και 4 ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας (1 για κάθε συνεργαζόμενη χώρα)
UK national award 2014 «student engagement»
Greek National Award (age category 16-19)
Italian National Award

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΕΕΕΕΚ
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ΚΑΤ Η ΓΟ Ρ Ι Α Α Ρ Χ Α ΡΙΩ Ν

Όνομα Εκπαιδευτικού
και ειδικότητα :
Άννα Λιβιάκη Π.Ε. 70
Δασκάλα
Όνομα Σχολείου:
Δημοτικό Σχολείο Μάλεμε,
Χανιά
Ονόματα
Συνεργαζόμενων σχολείων :
Zespół Szkół im.Prymasa
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Dobrzejewice, Πολωνία
Osnovna skola don Mihovila
Pavlinovica, Podgora, Podgora,
Κροατία
ICS «J.& R. Kennedy» di Inzago,
Inzago (MI), Włochy, Ιταλία
KARDELEN KOLEJİ, Nevşehir,
Τουρκία
Evangelische Grundschule
Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg,
Niemcy Γερμανία
Διάρκεια έργου:
5 μήνες
Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλικά

E-Classroom
Στόχοι του έργου:
••Nα εξασκήσουν οι μαθητές τη γλώσσα επικοινωνίας.
••Να αποκτήσουν κίνητρα για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.
••Να γίνουν υπεύθυνοι για την μαθησιακή τους διαδικασία.
••Να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες.
••Να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό.
••Να έχουν ενεργή συμμετοχή στο διδακτικό αντικείμενο.
••Να εξοικειωθούν με τις Νέες Τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή και δημοσίευση του υλικού τους.
••Να γνωρίσουν μαθητές της ηλικίας τους και να ανταλλάξουν εκπαιδευτικό υλικό.
••Να εμπλουτιστεί και να γίνει διασκεδαστικό το μάθημα.

Περιγραφή του έργου:
Το πρόγραμμα E- Classroom αναφέρεται κυρίως στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας
που στην περίπτωσή μας είναι διαφορετική από το τυπικό μάθημα. Στόχος μας ήταν οι
μαθητές όχι μόνο να μάθουν τη γλώσσα καθεαυτή αλλά να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία
ελκυστική και ευχάριστη. Αν το μάθημα είναι διασκεδαστικό τότε και το κίνητρο για μάθηση
είναι μεγαλύτερο. Ενθαρρύναμε τα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό
υλικό και αυτό να χρησιμοποιηθεί στην τάξη. Στη συνέχεια όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία
αντάλλασσαν τις ιδέες και το υλικό τους. Ο χώρος του TwinSpace έμοιαζε με βιβλιοθήκη
γεμάτη ράφια. Κάθε σχολείο είχε την ευθύνη να τα γεμίσει με υλικό. Το γεγονός αυτό
αύξησε το ενδιαφέρον για διαπολιτισμικό διάλογο και έφερε την ιδέα της Ευρώπης λίγο
πιο κοντά. Όλες οι δραστηριότητες δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος
διαθέσιμα προς όλους.

Στάδια του έργου:
Τον πρώτο μήνα συστηθήκαμε στους φίλους μας με παρουσιάσεις (ppt), και σε μικρές
ομάδες οι μαθητές δημιούργησαν Φύλλα εργασίας με σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροστιχίδες, αντιστοιχίσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κ.α. Παράλληλα γνωρίσαμε τους
μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων δουλεύοντας πάνω στις δικές τους παρουσιάσεις.
Τον επόμενο μήνα οι μαθητές κατέγραψαν από το βιβλίο τους τις θεματικές ενότητες και
στη συνέχεια ψήφισαν αυτές που τους ενδιέφεραν περισσότερο. Εργάστηκαν σε ομάδες
αποφασίζοντας με ποιο τρόπο θα επεξεργαστούν και στη συνέχεια θα παρουσιάσουν την
κάθε θεματική ενότητα. Η πρώτη μας θεματική ενότητα ήταν τα Ζώα και πιο συγκεκριμένα τα Πολικά. Παρουσίασαν παιχνίδι μνήμης σε ΠΠΤ και έφτιαξαν το αντίστοιχο φύλλο
εργασίας, έγραψαν ταυτότητες αγαπημένων τους ζώων και κάλεσαν τους φίλους τους σε
δοκιμασία γνώσεων με ερωτήσεις. Κατασκεύασαν σελιδοδείκτη.
Αγαπημένο θεματική ενότητα των παιδιών ήταν το Φαγητό. Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας
και ετοιμάσαμε παιχνίδια αντιστοίχισης για τα φρούτα και τα λαχανικά. Συγκεντρώσαμε
υλικά και εκτελέσαμε δύο συνταγές στην τάξη. Ντάκο με τυρί φέτα και γλυκό μωσαϊκό. Η
χαρά μας ήταν μεγάλη όταν οι φίλοι μας ακολουθώντας τις οδηγίες εκτέλεσης που τους
στείλαμε παρασκεύασαν και δοκίμασαν τις συνταγές μας.
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τη Μουσική. Ονομάσαμε τις κατηγορίες οργάνων και
φτιάξαμε αφίσα με πνευστά, κρουστά και έγχορδα μουσικά όργανα. Μερικοί μαθητές
έφτιαξαν παρουσίαση με το αγαπημένο τους μουσικό όργανο.
Στο τελικό στάδιο του έργου αξιολογήσαμε την προσπάθειά μας και δουλέψαμε δραστηριότητες που επέλεξαν τα παιδιά.
36
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Αποτελέσματα και πλεονεκτήματα του έργου:
Το E-Classroom αύξησε το ενδιαφέρον των μαθητών για την Αγγλική Γλώσσα και για άλλα διδακτικά αντικείμενα, για άλλες χώρες και
άλλους πολιτισμούς. Κατά τη διάρκειά του οι μαθητές ανέπτυξαν δημιουργικότητα και αυτονομία. Η εκπαιδευτική διαδικασία έγινε πιο
ευχάριστη. Εξοικειώθηκαν με τις Νέες Τεχνολογίες και συνειδητοποίησαν τη χρήση τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία.

Διάχυση του έργου:
Παρουσιάσαμε το E-Classroom και τις δραστηριότητες μας στο περιοδικό του σχολείου μας.
Ενημερώσαμε την σχολική κοινότητα καθώς και τους γονείς ότι στην ιστοσελίδα του έργου μπορούν να έχουν ενημέρωση και πρόσβαση
στο υλικό του έργου μας.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:
Για την παραγωγή και παρουσίαση του υλικού: word doc, PPT, crazy talk, φωτογραφική μηχανή για φωτογραφίες και βίντεο. Κατά τη
διάρκεια του έργου: Internet, προτζέκτορα, διαδραστικό πίνακα. Για τη διανομή του υλικού χρησιμοποιήσαμε Web 2.0 εργαλεία όπως
Slideshare, Photobucket, Smilebox, Tagxedo, Padlet, Animoto. Για την αξιολόγηση του έργου την πλατφόρμα Surveymonkey.

Public TwinSpace/ Ιστοσελίδες:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102132
http://www.e-classroomproject.com/index.html

Διακρίσεις του έργου:
Εθνική Ετικέτα Ποιότητας
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
Βραβείο Αρχαρίων (4-11) στον 9ο Διαγωνισμό eTwinning

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (4-11)
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Όνομα εκπαιδευτικών
και ειδικότητα:
Αδαμοπούλου Ευγενία ΠΕ20
Κουλέντη Μαρία ΠΕ02

Getting Closer
Through Music
Στόχοι:

Όνομα σχολείου και ιστοσελίδα:
5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω

••Μέσω της μουσικής, να ανταλλάξουν οι μαθητές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία,

http://5gym-aigal.att.sch.gr/autosch/
joomla15/

••Να καλλιεργηθεί η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η κριτική

Ονόματα συνεργαζόμενων
σχολείων:
SC.GIM.OV.DENSUSIANU Ηateg,
Romania

••Να ενσωματωθεί το πρόγραμμα στη διδακτέα ύλη (πληροφορική, τεχνολογία, μουσι-

Διάρκεια έργου:
9 μήνες
Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλικά

τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας τους.
σκέψη και ο αμοιβαίος σεβασμός.

κή, αρχαία ελληνικά από μετάφραση -Οδύσσεια, γυμναστική και ιστορία).

••Να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες στις ΤΠΕ.
••Εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα.
•••Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ιδιαίτερων ταλέντων των παιδιών, στη μουσική, στο
χορό και στο θέατρο σκιών

Περιγραφή του έργου:
Κάθε μήνα, οι δύο ομάδες αντάλλασαν τραγούδια, τα οποία τραγουδούσε η μια ομάδα στη
γλώσσα της συνεργάτιδας ομάδας. Κάθε μήνας ήταν αφιερωμένος σε ένα ιστορικό γεγονός, σε κάποιο πρόσωπο ή σε αξιοθέατο κάθε χώρας και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
τραγουδούν, να αυτοσχεδιάζουν, να παίζουν διαφορετικούς ρόλους κάθε φορά. Έτσι, έγιναν
ηθοποιοί, καραγκιοζοπαίκτες, τραγουδιστές, μάγειρες και δημοσιογράφοι. Παράλληλα,
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι δραστηριότητες να ολοκληρώνονται
με έλεγχο των γνώσεων των παιδιών μέσω κουίζ και παιχνιδιών.

Σεπτέμβριος:
Έγινε παρουσίαση των μαθητών οι οποίοι
συμμετείχαν στις δύο ομάδες , καθώς και
των σχολείων αλλά και των πόλεων τους.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και το πρώτο chat των μαθητών, ώστε να γνωριστούν
καλύτερα οι συνεργαζόμενες ομάδες.

Οκτώβριος:
Αφιερώσαμε το μήνα στην επέτειο του “ΟΧΙ”
και ανταλλάξαμε πληροφορίες σχετικά με
ιστορικά γεγονότα που αφορούν στις δύο
χώρες. Οι Έλληνες μαθητές τραγούδησαν
το “Deșteaptă-te Române” (Εθνικός Ύμνος
Ρουμανίας), ενώ η Ρουμανική ομάδα το
επετειακό “Γυναίκες Ηπειρώτισσες”.

Νοέμβριος:
Ο μήνας ήταν αφιερωμένος στην εξέγερση
του Πολυτεχνείου. Οι Έλληνες παρουσίασαν το τραγούδι “Drum Bun” που επέλεξαν
οι Ρουμάνοι συνεργάτες, ενώ οι Ρουμάνοι
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μαθητές τραγούδησαν στα ελληνικά το “Ο
δρόμος” του Μ. Λοϊζου.

Δεκέμβριος:
Ανταλλάξαμε Χριστουγεννιάτικες ευχές και
τραγουδήσαμε τα κάλαντα. Επιλέξαμε το
χριστουγεννιάτικο “Έλατο” και το τραγουδήσαμε και στις δύο γλώσσες : στα Ρουμάνικα
(οι Έλληνες μαθητές) και στα Ελληνικά (οι
Ρουμάνοι μαθητές).

Ιανουάριος
Οι δύο ομάδες σχεδίασαν λογότυπα για το
έργο, χρησιμοποιώντας Web 2.0 εργαλεία
και τελικά ύστερα από ηλεκτρονική ψηφοφορία, επιλέχθηκε από κοινού το λογότυπο
του έργου μας.

Φεβρουάριος
Ο μήνας ήταν αφιερωμένος σε μια τουριστική περιοχή κάθε χώρας. Οι Έλληνες
μαθητές παρουσίασαν την ιστορία και τις
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παραδόσεις της Κρήτης. Για το σκοπό αυτό
επισκεφτήκαμε το σύλλογο Κρητών του
Αιγάλεω, όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να
παρακολουθήσουμε Κρητικούς χορούς και
να ακούσουμε και μια μαντινάδα ειδικά για
το eTwinning. Τέλος οι μαθητές μαγείρεψαν
παραδοσιακή Κρητική συνταγή και έφτιαξαν videο clip με το τραγούδι “Στης εκκλησιάς την πόρτα”. Επίσης, οι Έλληνες τραγούδησαν και χόρεψαν την “Brasoveanca”. Οι
Ρουμάνοι μαθητές τραγούδησαν και χόρεψαν το ελληνικό τραγούδι “Στης εκκλησιάς
την πόρτα”.

Μάρτιος
Αρχικά επικοινωνήσαμε μέσω Skype και
ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Μιλήσαμε
για το επόμενο θέμα μας το οποίο αποφασίσαμε από κοινού να το αφιερώσουμε σε
ένα πρόσωπο. Έτσι διαλέξαμε να παρουσιάσουμε έναν λαϊκό ήρωα, τον Καραγκιόζη.
Στη συνέχεια, οι μαθητές αποφάσισαν να
ανεβάσουν μια παράσταση Καραγκιόζη με
θέμα “Ο Καραγκιόζης και οι περιπέτειες του
Οδυσσέα”. Τα παιδιά έφτιαξαν μόνοι τους
τις φιγούρες της παράστασης και ύστερα
από πολλές πρόβες, το παρουσίασαν στους
μαθητές της Α΄ γυμνασίου, στα πλαίσια του
μαθήματος της Οδύσσειας. Παράλληλα, το
θέατρο σκιών ανέβηκε και στο TwinSpace
με αγγλικούς υπότιτλους, ώστε να το δουν
και οι Ρουμάνοι φίλοι μας. Τέλος, τραγουδήσαμε το ρουμάνικο “Tandala” και οι συ-
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νεργάτες μας τον “Καραγκιόζη” του Σαββόπουλου.

Απρίλιος-Μάιος
Ολοκληρώθηκαν οι διάφορες δραστηριότητες του έργου μας και αρχίσαμε την αξιολόγησή του. Χρησιμοποιώντας συνεργατικά
Web 2.0 εργαλεία και ερωτηματολόγια οι
μαθητές και οι καθηγητές του έργου είχαν
την ευκαιρία να εκφέρουν τη γνώμη τους
για το έργο. Παράλληλα, η αξιολόγηση έγινε
τόσο από τους γονείς των παιδιών όσο και
από τις διευθύντριες των δύο σχολείων.

Ιούνιος
Δημιουργήσαμε από κοινού ένα video με
τις καλύτερες “στιγμές” του έργου μας. Η
μουσική υπόκρουση ήταν μελωδίες διάσημων συνθετών των δύο χωρών και στους
υπότιτλους εμφανίζονταν στίχοι από ποιήματα που έφτιαξαν οι δύο ομάδες. Επίσης,
φτιάξαμε όλοι μαζί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο,
όπου περιγράφαμε τις δραστηριότητες που
πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της
χρονιάς. Τέλος πραγματοποιήσαμε και μια
τελευταία online επικοινωνία μέσω chat,
κατά τη διάρκεια της οποίας, οι μαθητές
ανέφεραν τα καλοκαιρινά τους σχέδια και
έκλεισαν ραντεβού για νέα συνεργασία την
επόμενη χρονιά.
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Αποτελέσματα και πλεονεκτήματα του έργου
Οι μαθητές έμειναν ενθουσιασμένοι. Το ίδιο το έργο μάλιστα αποτέλεσε κίνητρο συμμετοχής
των παιδιών. Ακόμα και τα πιο ντροπαλά παιδιά, ενώ στην αρχή ήταν διστακτικά, στη συνέχεια
ήθελαν να πρωταγωνιστούν σε κάθε δραστηριότητα. Τα παιδιά –μέσω του έργου-ήρθαν πιο
κοντά, κοινωνικοποιήθηκαν και έμαθαν να συνεργάζονται.
Όμως, τα οφέλη από τη συμμετοχή του σχολείου στο έργο ήταν σίγουρα ευρύτερα, καθώς
κινητοποιήθηκαν τόσο οι υπόλοιποι συνάδελφοι καθηγητές όσο και οι γονείς, οι οποίοι
συνεισέφεραν με το δικό τους τρόπο στην υλοποίηση του έργου, αλλά και γενικότερα η
τοπική κοινωνία (Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω).
Επίσης, τόσο οι καθηγητές όσο και οι μαθητές που συμμετείχαμε στο έργο είχαμε μια
καταπληκτική ευκαιρία να μάθουμε σημαντικές πληροφορίες για τη ιστορία, τον πολιτισμό
και τη μουσική κουλτούρα της συνεργάτιδας χώρας.
Τέλος, οι μαθητές έμαθαν πολλά συνεργατικά εργαλεία Web 2.0, και είχαν την ευκαιρία
να τα χρησιμοποιήσουν, για να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με τους Ρουμάνους
φίλους τους.
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Διάχυση του έργου
Η διάχυση του έργου έγινε:

••Μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου
••Με την παρουσίαση του έργου στους γονείς
των παιδιών που συμμετείχαν.

••Με την επίσκεψή μας στο σύλλογο Κρητών του Αιγάλεω.
••Με τη δημοσίευση της διάκρισής μας στον τοπικό τύπο.

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:
Η χρήση της τεχνολογίας ήταν απαραίτητη για τη υλοποίηση του έργου. Όλα τα εργαλεία Web 2.0. χρησιμοποιήθηκαν με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας πρόγραμμα δημιουργίας ποιημάτων, aipoem, φτιάξαμε video με τις καλύτερες στιγμές του έργου, όπου και ενσωματώσαμε
τους στίχους σαν υπότιτλους. Επίσης, επικοινωνήσαμε μέσω Skype και με on line chats. Τέλος, αναφέρονται
μερικά ακόμα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: padlet, windows movie maker, youtube, titanpad,
issuu, dvolver, cooltext, kizoa mixbook, prezi, c2w.com, linoit, bloggif, dipity, subtitle workshop, vcasmo,
proprofs, wise maping, popplet,wiki pages, mural.ly, surveymonkey, Pamela for skype, pixton, tagxedo,
photoscape, imgur, prezi, picturetrail, photopeach, pawtoon, bubbl.us, glogster, smilebox, slideshare,
mindomo, spicynodes, animoto, picasa, voki zeepmaps, voicethread, google earth, google maps, popplet..

Ιστοσελίδα/public TwinSpace
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96924/welcome

+

http://5gym-aigal.att.sch.gr/autosch/joomla15/

Διακρίσεις του έργου
Εθνική Ετικέτα ποιότητας
Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας
9ος Εθνικός Διαγωνισμός eTwinning - Εθνικό βραβείο στην κατηγορία των Αρχαρίων -Γυμνάσιο (12-15).
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Ονόματα εκπαιδευτικών
& ειδικότητες:
Άννα Χαϊδεμενάκου (ΜΑ)
– Αγγλικής Γλώσσας &
Φιλολογίας (ΠΕ06)
Γεράσιμος Καπώνης – Πρακτική Άσκηση
στην Πληροφορική
Όνομα σχολείου & ιστοσελίδα:
2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο
Αθηνών,
http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/
Όνομα συνεργαζόμενου σχολείου:
Ensemble Scolaire Lasalle Saint Charles,
Saint Pierre, France
Διάρκεια έργου:
Σχολικό έτος 2013 – 2014
Γλώσσα συνεργασίας:
Αγγλική

Work – Life
Balance Project
Στόχοι του έργου ήταν για τους
μαθητές και τις μαθήτριές μας:
••να διδαχθούν, να εξασκήσουν και να ενσωματώσουν πολλαπλές δεξιότητες, τόσο
στην Αγγλική γλώσσα όσο και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), μέσα από ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις.
••να αναπτύξουν την δημιουργικότητά τους σχεδιάζοντας μια εικονική επιχείρηση.
••να αναπτύξουν την αυτονομία τους.
••να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε μελλοντικά επαγγελματικά πλαίσια και να
λάβουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία.
••να εμπεδώσουν και να χρησιμοποιήσουν με παραγωγικό τρόπο τις νεοαποκτηθείσες
γνώσεις.

Περιγραφή του έργου:
Το έργο Work – Life Balance ήταν το πρώτο μας έργο eTwinning. Ξεκινήσαμε με εγγραφή
στον ιστότοπο www.etwinning.gr και στη συνέχεια αναζητήσαμε Ευρωπαίους εταίρους.
Οι μαθητές/τριες, μετά από ιδεοκαταιγισμό, ανταλλαγή απόψεων και ψηφοφορία κατέληξαν στο σύγχρονο και φλέγον θέμα μας, δηλαδή στο να ασχοληθούμε με την ανάγκη για
ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην προσωπική ζωή των σύγχρονων εργαζόμενων.
Επιλέξαμε εταίρους με κριτήρια τα ενδιαφέροντα των σχολείων του εξωτερικού, την ηλικιακή ομάδα των μαθητών (16 – 19 ετών), και την κοινή δεύτερη γλώσσα (Αγγλική). Στη
συνέχεια, δημιουργήσαμε κοινό χώρο ‘συνάντησης’, ιστότοπο, στην πλατφόρμα pbworks
και τον ονομάσαμε woliba, ακρωνύμιο των λέξεων Work – Life Balance. Η επικοινωνία
έγινε με ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), μέσω του χώρου σχολίων (Comments) της
πλατφόρμας pbworks και μέσω Skype.
Χρησιμοποιήσαμε το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου, οι μαθητές/
τριες εργάσθηκαν σε ομάδες 3 – 4 ατόμων ώστε να υπάρχει συνεργασία και αλληλεπίδραση και προχώρησαν στη δημιουργία ιστοσελίδων για κάθε στάδιο του έργου: Στην
αρχική σελίδα, παρουσιάστηκε η κεντρική ιδέα και μια σύντομη περίληψη των τεσσάρων
ενοτήτων. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στη γνωριμία των εταίρων, ώστε να δημιουργηθεί
κλίμα οικειότητας, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε
στη μελέτη εταιρικών προφίλ επιλεγμένων εταιρειών, ώστε να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά που τις έκαναν δημοφιλείς σε υποψήφιους εργαζόμενους, υψηλών προσόντων. Η
τρίτη ενότητα αφορούσε στη δημιουργία της εικονικής επιχείρησης των μαθητών/τριών
μας. Ψήφισαν για το είδος της εταιρείας που θα δημιουργούσαν και για το όνομα που θα
έδιναν και προχώρησαν στη δημιουργία κωδίκων Quick Response, σχεδίασαν λογότυπο
και motto, διαφημιστικά videos, εταιρικά προφίλ, δελτία τύπου και συγκέντρωσαν το
υλικό τους σε διαδραστικά, ηλεκτρονικά glogsters. Στην τέταρτη ενότητα ετοιμάστηκαν
οι παρουσιάσεις των εταιρειών. Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, οι μαθητές/τριες
την αξιολογούσαν και την σχολίαζαν. Τέλος, έγινε η παρουσίαση των εταιρειών σε blogs.

Αποτελέσματα και πλεονεκτήματα του έργου:
Το έργο Work – Life Balance προσέφερε τόσο σε μαθητές/τριες όσο και σε διδάσκοντες
πολλά οφέλη: Διευρύναμε τις γνώσεις και δεξιότητές μας στις ΤΠΕ, προωθήθηκε η ομαδική εργασία, κινητοποιήθηκαν οι μαθητές/τριες να λάβουν μέρος ενεργά σε κάτι νέο και
διαφορετικό από το συνηθισμένο μάθημα με το βιβλίο, εξάσκησαν πολλαπλές δεξιότητες
σε αυθεντικό περιβάλλον με τρόπο που κάλυπτε όλα τα μαθησιακά στυλ, οι πιο αδύνατοι
μαθητές ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν και αξιοποίησαν τη βοήθεια και τη συμπαράσταση
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των συμμαθητών τους, γνωρίσαμε εταίρους από μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, μάθαμε την κουλτούρα τους και αναπτύξαμε φιλικές
σχέσεις, δόθηκε στους μαθητές μας ευκαιρία για άνοιγμα στην κοινωνία με τις επισκέψεις σε εταιρείες για την έρευνά τους καθώς και
ευκαιρία για επαγγελματικό προσανατολισμό και κίνησε το ενδιαφέρον και άλλων τμημάτων του σχολείου μας που ενδιαφέρονται να
ασχοληθούν με έργα etwinning.

Διάχυση του έργου:
••Το έργο Work – Life Balance παρουσιάστηκε στην ημερίδα των Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας της Δ.Ε. Α’ Αθηνών, με τίτλο
‘Teachers Matter’, στις 24-06-2014.
••Υπεβλήθη ως σενάριο στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό entredu, με θέμα ‘Η Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση’
(http://entredu.ea.gr/contest2014/).
••Παρουσιάστηκε στην ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ), με τίτλο
‘Educational Issues 2014 – 2015’, στις 13-09-2014.
••Παρουσιάστηκε, μετά από κρίση, στο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ’, στις 22-11-2014
(http://synedrio.edu.gr).

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:
Χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα pbworks.com, εργαλεία Web 2.0 (glogster EDU, padlet, pageplugins, qrstuff, tagxedo, polldaddy,
tricider, DomoNation, satisfaction, cool text, glitterfy, fodey, smore), την πλατφόρμα wordpress.com, το youtube, καθώς και εργαλεία
σύγχρονης ή/και ασύγχρονης επικοινωνίας (emails, Skype, Facebook).
Ιστοσελίδα του έργου: www.woliba.pbworks.com

Διακρίσεις του έργου:
Εθνική Ετικέτα Ποιότητας
Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
Βραβείο στην Ειδική Κατηγορία ΓΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ & ΕΕΕΕΚ (16 – 19), για πρωτοεμφανιζόμενους eTwinners,
στον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning.
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ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ
Καλής Πρακτικής
9ος Εθνικός Διαγωνισμός

