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Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Κατά το 

Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93) και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί 

με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του 

παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς 

γραπτή άδεια του εκδότη. 
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Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου 

 
Βαϊνά Μαρία, πρ. καθηγήτρια Παιδαγωγικής & Διδακτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Γιαλούρης Παρασκευάς, Σχ. Σύμβουλος, Δ.Ε, κλ. ΠΕ04 αναπληρωτής Δ/ντής 

Α΄ΠΕΚ, Μέλος του Ι.Ε.Π. 

Γουρδομιχάλη Δήμητρα, Σχ. Σύμβουλος, Δ.Ε. κλ.ΠΕ15  

Κασιμάτη Αικατερίνη, Επίκουρος καθηγήτρια Παιδαγωγικού ΑΣΠΑΙΤΕ 

Κορέτση Ελένη, Σχ. Σύμβουλος, Δ.Ε. κλ.ΠΕ15 

Κατωπόδης Απόστολος, Σχ. Σύμβουλος, Δ.Ε. κλ. ΠΕ01, Συντονιστής Γραφείου 

Σχολικών Συμβούλων Γ΄ Αθήνας & Διευθυντής του Γ΄ Π.Ε.Κ. Αθήνας.  

Λαγάκου Κανέλλα, Επίτιμη Σχ. Σύμβουλος, Δ.Ε. κλ.ΠΕ15, ποιήτρια - συγγραφέας 

Μελίστα Αλεξάνδρα, πρέσβειρα E-Twinning Αττικής, 

Μακρή Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15  

Μακρής Ιωάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

Μάντζος Λεωνίδας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 

Μπαμπάλης Θωμάς, Καθηγητής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Επίκουρη καθηγήτρια ΦΠΨ ΕΚΠΑ 

Πολύδωρος, Βασίλης, Προϊστάμενος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής 

Πολυμερόπουλος Γρηγόριος, (Δρ.) Διευθυντής 68ου Γυμνασίου Αθηνών 

Τσάγκας Ιωάννης, Σχ. Σύμβουλος, Δ.Ε. κλ. ΠΕ01, Συντονιστής Γραφείου Σχολικών 

Συμβούλων Α΄ Αθήνας  

Τσιτσίγκος Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ  

 

Οργανωτική επιτροπή Συνεδρίου 
 

Συντονίστρια: Μακρή Δήμητρα Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 

Γιαννισοπούλου Θωμαίς, Δ.Δ.Ε Α΄ Αθήνας 

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος (Δρ.), εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ15 

Κατσαδήμα Γεωργία, κλ. ΠΕ15, υποδ/ντρια 66ου Γυμν. Αθηνών 

Κάτσαρη Ελπινίκη, κλ. ΠΕ15, υποδ/ντρια 68ου Γυμνασίου Αθηνών 

Κουτρούμπας Θανάσης (Δρ.), εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ15, Γραμματέας Συλλόγου 

Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας 

Κυρίτση Νατάσσα (ΜSc), εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ15 

Παπαναστασάτου Ευσταθία (Msc), εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ15 
 

 

Γραμματειακή Στήριξη Συνεδρίου 
 

Ζυγουράκη Σταυρούλα, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ15 

Ζερβάκη Αικατερίνη, εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ15, αντιπρόεδρος Συλλόγου Οικιακής 

Οικονομίας   

Κατσούλας Θεόδωρος, κλ. ΠΕ04, ΠΕΚ Β΄ Αθήνας 

Λυμπέρη Ματίνα, τ. Δ/ντρια 5ου Γυμνασίου Νίκαιας, κλ. ΠΕ15 

Μανάρα Αικατερίνη, κλ. ΠΕ01, ΠΕΚ Β΄ Αθήνας 

Μιχαλακοπούλου Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ15  

Σερδάρη Σοφία, (ΜSc), εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ15, πρόεδρος Συλλόγου Οικιακής 

Οικονομίας   

Φατούρου Έφη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ15  
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Ευχαριστούμε  

 

τον Περιφερειακό Δ/ντή Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  

κ. Λόντο Χαράλαμπο 

τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης 

κ. Πολύδωρο Βασίλη 

το Ι.Ε.Π. 

το Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΙ.Δ.Ε Α΄ Αθήνας  

κ. Μάντζο Λεωνίδα 

το Διευθυντή του Α’ ΠΕΚ Αθήνας 

κ. Γιαλούρη Παρασκευά, Σχ. Συμβουλο Δ.Ε. κλ. ΠΕ04 

το Διευθυντή του Β’ ΠΕΚ Αθήνας 

κ. Μπαμπάλη Θωμά, καθηγητή ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

το Διευθυντή του Γ’ ΠΕΚ Αθήνας 

κ. Κατωπόδη Απόστολο, Σχ. Σύμβουλο Δ.Ε. κλ. ΠΕ01 

το Δήμο Ιλίου 

το Σύλλογο Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας 

και τους σπουδαστές  

των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Περιστερίου, για το καλλιτεχνικό τους πρ/μα 
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Αναλυτικό πρόγραμμα Συνεδρίου 
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 

 

Αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Παλαιό Πανεπιστήμιο) - Θόλου 5, Πλάκα 
 
 

8.30:00 -09.00 Προσέλευση, εγγραφές  

 Αίθουσα εκδηλώσεων 

 
Προεδρείο A΄ 

Πολύδωρος Βασίλειος, Προϊστάμενος Επιστημoνικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Γουρδομιχάλη Δήμητρα, Σχ. Σ. 
κλ. ΠΕ15, Κορέτση Ελένη, Σχ. Σ. κλ. ΠΕ15,   Μακρή Δήμητρα 
Σχ. Σ. κλ. ΠΕ15. 

 

09.00- 09.15 
 

Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων  
 

Λόντος Χαράλαμπος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
Dr. Adele Campi, Διευθύντρια του Instituto Comprensivo di 
Martano, Πρόεδρος της ένωσης ελληνόφωνων σχολείων της 
Απουλίας το «Prozymi»  
Dr. Porziana di Cosola, Διευθύντρια του Instituto Comprensivo 
di Corigliano con Melpigniano, εκπρόσωπος του Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia (Εκπαιδευτική Περιφέρεια 
Απουλίας Ιταλίας)  
I.E.Π., Γραφείο Έρευνας, Σχδιασμού & Εφαρμογών Α΄ 
Εκπρόσωπος Δήμου Ιλίου 
Σερδάρη Σοφία Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Οικ. 
Οικονομίας 
 

09.15-09.25 Μακρή Δήμητρα, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15, 
«Ευρωπαϊκά προγράμματα και Οικιακή Οικονομία» 

09.25-09.35 Πολύδωρος Βασίλειος, Προϊστάμενος επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,  
«Ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση» 

09.35-09.45 Γουρδομιχάλη Δήμητρα, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15,  
«Η αναγκαιότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων» 

09.45- 09:55     Κορέτση Ελένη, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 
«Προετοιμάζοντας μία εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό» 

09.55 -10:05   Κουτρούμπας Αθανάσιος (Δρ.), Γενικός Γραμματέας Συλλόγου 
Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας,  
«Συμπράξεις Σχολείων μέσω της πλατφόρμας e-Twinning» 

10.00-10.15 Μουσική 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 1η 
Διάχυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ολοκληρώνονται:  
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«Η γενιά Comenius partnerships». 

 
Προεδρείο Β΄ 

 

Τσάγκας Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ01, 
Συντονιστής Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Α΄ Αθήνας,  
Κορέτση Ελένη  Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15,  Μπακού 
Μαρία, Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Καισαριανής. 

10.15-10.30 Παπαπαναγιώτου Έλενα, κλ. ΠΕ15, Συντονίστρια 
προγράμματος για Ελλάδα, (2ο Γυμν. Καισαριανής – Δ.Δ.Ε. Α΄ 
Αθήνας - Comenius partnership - πολυσύμπραξη). Συντονίστρια 
χώρα: Ισπανία  
“Connect to a Green Word” 

10.30-10.45 Παπαχρήστου Μάρα κλ. ΠΕ07 Κανελλοπούλου Ελένη κ. 
ΠΕ01, Συντονίστριες προγράμματος για την Ελλάδα (1ο Γυμνάσιο 
Καματερού – Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας Comenius partnership – 
πολυσύμπραξη) - Συντονίστρια χώρα: Ισπανία. 
 Σχολείο παιδαγωγικής ευθύνης Σ.Σ. Δ. Μακρή, κλ. ΠΕ15.  
“The amazing game of Ancient Europe Trail” 

10.45-11.00 Μόνιου Ζωή, κλ. ΠΕ15, Συντονίστρια προγράμματος για 
Ελλάδα. (13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας Δ.Δ.Ε. Δ΄ - Αθήνας - 
Comenius partnership – πολυσύμπραξη, σχ. έτος 2012-2014) 
Συντονίστρια χώρα: Γερμανία 
«Salt of the Earth»  
Διάκριση στον ευρωπαϊκό κοινό θησαυρό ως υπόδειγμα καλής 
πρακτικής και τεκμηρίωσης 

11.00-11.10 Συζήτηση- Συντονισμός: Τσάγκας Ιωάννης, Σχολικός 
Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ01, Συντονιστής Γραφείου Σχολικών 
Συμβούλων Α΄ Αθήνας   

11.10-11.15 Διάλειμμα 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1η: 
Comenius Regio ARCA.DIA.logue: Παρουσίαση Παραδοτέων 

ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας – Συντονίστρια: Δρ. Δ. Μακρή Σχ. Σ. κλ. ΠΕ15 

 
Προεδρείο Γ΄ 

 

 

Μάντζος Λεωνίδας, Διευθυντής ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, Μακρή 
Δήμητρα, Σχ. Σ. κλ. ΠΕ15,  Μαλλιαρού Ειρήνη, υποδ/ντρια 2ου 
Γυμνασίου Νέας Φιλαδέλφειας 
 

 

11.15 – 12.30 
 

Εισηγητές  Θέμα Ώρα 
Μακρής Ιωάννης (Δρ.) 
Επ. Συνεργ. ΑΣΠΑΙΤΕ 
Μουσικός 
 

 

1. Ήχοι της Φύσης: από 
την Ελλάδα στο Σαλέντο 

11.15-11.30 

Βαφειαδάκη Ανθη,  
ΠΕ05, θεατρολόγος 
Μαλλιαρού Ειρήνη, 
κλ. ΠΕ19, τεχνική 
στήριξη, υποδιευθύντρια  
2ου Γυμν. Ν. 

 

 
2. Με παντρεύεσαι; 
Θεατρικά δρώμενα με 
σχέση την Παράδοση 

11.30-11.45 
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Φιλαδέλφειας 
Σάρκου Αικ., ΠΕ01, 2ου 
Γυμν. Ν. Φιλαδέλφειας 
υπευθ. θεατρ. ομάδας 

Αβραμίδου Μαρία, 
ΠΕ04, υπεύθυνη 
διαγενεακών δράσεων 11ου 
Γυμν. Ιλίου  
Καρακόιδα Πελαγία, 
ΠΕ02, 11ο Γυμν. Ιλίου & 
Παναγιωτοπούλου 
Αλεξάνδρα, ΠΕ01, 11ο 
Γυμνάσιο  Ιλίου 

 
3. «Τα ζωντανά βιβλία ή 
Παραμύθια για αλλαγή; - 
Διαγενεακές συνεργασίες» 

11.45-12.00 

Αλεξανδρή Ι.,  
Ιστορικός Τέχνης, 
Χριστιανικό & Βυζαντινό 
Μουσείο   
Μακρή Δ. (Δρ.),  
Σχ. Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. 
ΠΕ15 
Μακρής Ι., (Δρ.)  
Επ. Συνεργ. ΑΣΠΑΙΤΕ 
Στελλάκη Π.  
πρ. Δ/ντρια 11ου 
Γυμνασίου Ιλίου 

 
4. Το Μουσείο στο 
σχολείο: «Γνωρίζοντας τη 
Συλλογή Βιβλία 
Καλλιτεχνών του Tériade» 

12.00-12.15 

ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας  & 
Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia 
Εισηγητής:  
Μακρή Δήμ., (Δρ) Σ.Σ. 
κλ. ΠΕ15 
 

 
5. Κοινωνικοοικονομικές 
αλλαγές και διδακτικές 
προτάσεις 

12.15-12.30 

12.30-12.45 Διάλειμμα  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2η: 
Πρωτόκολλο συνεργασίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

 

Προεδρείο Δ΄ 
 

Καϊμάκη Φωτεινή, φιλόλογος – ερευνήτρια, Κολοβού 
Αικατερίνη, Διευθύντρια 14ου Γυμνασίου Αθηνών, 
Πολυμερόπουλος Γρηγόριος, Διευθυντής 68ου Γυμνασίου Αθηνών 
 

12.45-13.00 Καϊμάκη Φωτεινή, τ. φιλόλογος - ερευνήτρια: «Η σημασία της 
επικοινωνίας με τα ελληνόφωνα της Κάτω Ιταλίας»  

13.00 – 13.15 Μακρή Δήμητρα, (Δρ.) Σχ. Σ. Δ.Ε. κλ. ΠΕ15: “Πρωτόκολλο 
συνεργασίας ΟΔΥΣΣΕΑΣ: εργαλεία Web 2.0 στο χτίσιμο μιας 
εκπαιδευτικής διακρατικής συνεργασίας”  

13.15-13.30 Νίκη Κάτσαρη  υποδ/ντρια 68ου Γυμνασίου Αθηνών, κλ. ΠΕ15,  
“68ο Γυμνάσιο Αθηνών – Calimera, Απουλίας, πρωτόκολλο συνεργασίας 
"ΟΔΥΣΣΕΑΣ": Μελέτη περίπτωση» 

13.30 – 13.40 Συζήτηση - Συντονισμός:  
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Κολοβού Αικατερίνη  – Πολυμερόπουλος Γρηγόριος 

13.40-13.45 Διάλειμμα 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2η  : 
E-Twinning 

 

Προεδρείο Ε΄: 
 

Μελίστα Αλεξάνδρα, πρέσβειρα E-Twinning Αττικής, Μακρή 
Δήμητρα, Σχ. Σ. κλ. ΠΕ15, Κουτρούμπας Αθανάσιος, 
Γραμματέας Συλλόγου Αποφοίτων.  
 

 Εισηγητές  Θέμα Ώρα 

 
13.45-15.15 

Παπαναστασάτου 
Ευσταθία, (MSc)   
Εκπ/κός κλ. ΠΕ15 
(1o Γυμνάσιο Ηλιούπολης – 
Δ.Δ.Ε . Α’ Αθήνας) 

1. “From the past alimentary 
habits to the future of  the 
food” (2011-2013).  
Το έργο έγινε «Case study” 
στις Βρυξέλλες σε hard copy. 
2. “European eco-citizen” 
(2012-13) 
3. “A Project from creative 
thinking and plilosophy: Tell 
me a stoty” (2013-15) 

13.45-
14.00 

Κουτελίδα Αντωνία,  
Εκπ/κός κλ. ΠΕ15    
(4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου - 
Δ.Δ.Ε . Α΄ Αθήνας) 

1. "Τhe importance of  
breakfast" (2013-14).  
Eθνική & ευρωπαϊκή ετικέτα 

ποιότητας 
2. "Τρώω υγιεινά είμαι υγιής"  
(2014-15) 

14.00-
14.15 

Παπαδάκη Σταματίνα,  
κλ. ΠΕ15  (1ο Γυμνάσιο Ν. 
Φιλαδέλφειας - Δ.Δ.Ε . Α’ 
Αθήνας) 

«Αειφόρος ανάπτυξη – 
ανακύκλωση, πράσινοι χώροι» 
(2014-15)  

15.10-
15.20 

Καδιγιαννόπουλος Γιώργος 
(Δρ)  
Εκπ/κός, κλ. ΠΕ15  
(50ο Γυμν. Αθηνών - Δ.Δ.Ε . 
Α΄ Αθήνας) 

«Διατροφικές συνήθειες και 
συνήθειες ύπνου των εφήβων»  
(2014-15) 

14.20-
14.35 

Παπαναστασάτου Ευσταθία 
(MSc)   
Εκπ/κός,  κλ. ΠΕ15  
(1o Γυμν. Ηλιούπολης - 
Δ.Δ.Ε . Α΄ Αθήνας)  
&  
Παπαγεωργίου Σοφία 
Εκπ/κός κλ. ΠΕ15  
(2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης - 
Δ.Δ.Ε . Γ΄ Αθήνας) 

“Learning by doing: 
Geography and green 
habits” (2013-15) 

14.35-
14.45 

Κατσαδήμα Γεωργία       
 (66ο Γυμν. Αθηνών, Δ.Δ.Ε. 
Α’ Αθήνας) 

1. «Puberty and the 
perception of  moral values»  
“Εφηβεία και αξιακό σύστημα» 
(2013-14)  

Ετικέτα ποιότητας 
2. 

14.45-
15.00 
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“European friends' dreams 
for  their future»  
(Οι Ευρωπαίοι μαθητές 
ονειρεύονται το μέλλον τους) 
(2014-15) 
3. «Nutrition and Health» 
(Διατροφή και υγεία) (2014-15) 

 
 

Συζήτηση – Συντονισμός: Μελίστα Αλεξάνδρα, πρέσβειρα E-
Twinning Αττικής 
 

15.00-
15.15 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 3η : 
ΕRASMUS + 

 

Προεδρείο Στ΄: 
 

Πέζου Γεωργία. ΠΕ05, D.E.A. υπεύθυνη ευρωπαϊκών πρ/των Γ΄ 
Αθήνας, Ζερβάκη Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου 
Αποφοίτων, Σοφία Σερδάρη Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων. 
 

15.15-15.25 Πέζου Γεωργία. ΠΕ05, D.E.A. Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων της ΔΙ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας,  
«Ξεκινώντας ένα Erasmus+ KA2» 

15.25-15.35 Κυρίτση Νατάσσα (ΜSc) - 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου, Δ.Δ.Ε. Γ΄ 
Αθήνας 
Erasmus+ / Δράση ΚΑ1: “Grand Tour of  Europe” 

15.35-15.45 Μόνιου Ζωή, κλ. ΠΕ15 - 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, Δ.Δ.Ε. Δ΄ 
Αθήνας 
Erasmus+ / Δράση ΚΑ2:  «Back to our future” 

15.45-16.00 Συζήτηση – Συντονισμός: Πέζου Γεωργία, ΠΕ05, D.E.A. 
Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γ΄ Αθήνας   

16.00-16.05 Κλείσιμο εργασιών 1ης ημέρας  
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Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015 - 2ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 
 

 

10.00 -10.30 Προσέλευση 
 

10.30 - 13.00 
Βιωματικά 
εργαστήρια 

(Workshops)  

Εισηγητές  Θέμα Αίθουσα 

Μακρής Ιωάννης (Dr 
Ψυχολογίας),  
Επιστ. Συν. ΑΣΠΑΙΤΕ 
Μουσικός  

Εργαστήριο Comenius 
Regio ARCA.DIA.logue 
No1 :  
«Παρουσίαση λογισμικών 
ήχου» 
(Εργαστήρι ανοιχτό για όλες 
τις ειδικότητες. Θα τηρηθεί η 
σειρά εγγραφής). 

Εργαστήριο 
πληροφορι 
κής 

Μακρή Δήμητρα (Dr) 
Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. 
κλ. ΠΕ15 

«Εργαστήριο Comenius 
Regio ARCA.DIA.logue 
No3 :  
«Ιστοεξερευνήσεις – ένα 
διδακτικό εργαλείο» 
(Αποκλειστικά οι κλ.ΠΕ15) 

 
Χημείο 

Μαύρου Γαρυφαλλιά, 
Προωθήτρια ευρωπαϊκών 
πρ/ων στην Περιφερειακή 
Δ/νση Π/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης 
Αττικής 

 
«Γνωρίζω καλύτερα το 
Erasmus+ ΚΑ1» 
(Εργαστήρι ανοιχτό για όλες 
τις ειδικότητες. Θα τηρηθεί η 
σειρά εγγραφής). 

 
Αίθουσα 
Δημητρό- 
πουλου 
 

 

Πέζου Γεωργία, ΠΕ05, 
D.E.A.  
Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών 
πρ/των της ΔΙ.Δ.Ε. Γ΄ 
Αθήνας,  

«Συμπληρώνοτας μια 
αίτηση Erasmus+ ΚΑ2» 
(Εργαστήρι ανοιχτό για όλες 
τις ειδικότητες. Θα τηρηθεί η 
σειρά εγγραφής). 

 
Αίθουσα 

13.00-13.30 Διάλειμμα 

Προεδρείο 
Μακρή Δήμητρα Σχ. Σ. Δ.Ε.  κλ. ΠΕ15, Κορέτση Ελένη, Σχ. Σ. 
Δ.Ε.  κλ. ΠΕ15,   Κουτρούμπας Θανάσης (Δρ.), Γενικός 
Γραμματέας Συλλόγου Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας, 

13.30-14.00 

Κασιμάτη Κατερίνα, Επίκουρη καθηγήτρια 
Παιδαγωγικού ΑΣΠΑΙΤΕ 
«Αναστοχατική διαδικασία των υλοποιηθέντων 
δράσεων» 

Αίθουσα 
Δημητρό-
πουλου 

14.00-14.15 

 
Μακρή Δήμητρα, Σχ. Σ. κλ. ΠΕ15 
«Το Σχολείο του 21ου αιώνα και ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός» 

14.15-14.30  «Αποτίμηση εργασιών συνεδρίου» 
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1ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 
 

10.30 - 13.00 
Βιωματικά 
εργαστήρια 

(Workshops)  

Εισηγητές  Θέμα Αίθουσα 
 

Παπαναστασάτο
υ Ευσταθία 
(MSc) 
Εκπ. κλ. ΠΕ15 

 

«Βρίσκω εταίρους με τη βοήθεια 
του E-Twinning: Mία πρώτη 
γνωριμία με την πλατφόρμα» 
(Εργαστήρι ανοιχτό για όλες τις 
ειδικότητες. Θα τηρηθεί η σειρά 
εγγραφής) 
 

 

 

 
3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ  

 

10.30 - 13.00 
Βιωματικά 
εργαστήρια 

(Workshops)  

Εισηγητές  Θέμα Αίθουσα 
 

Κατσαδήμα 
Γεωργία, υπ/ντρια 
66ου Γυμν. Αθηνών 
Εκπ. κλ. ΠΕ15 

 

«Βρίσκω εταίρους με τη 
βοήθεια του e-Twinning: 
Mία πρώτη γνωριμία με την 
πλατφόρμα» 
(Εργαστήρι ανοιχτό για όλες τις 
ειδικότητες. Θα τηρηθεί η σειρά 
εγγραφής). 
 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ  
 
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015, Μουσική Ελλάδας-Σαλέντο Απουλίας  
 
Κανονάκι:   Ιωάννης Μακρής 
κρουστά, φωνή:  Μαρίζα Μαμωνά 

Μαρία Μούγκρου 
Μαρία Πατσέα 
Μαρία Μερκούρη 
& 
Ελένη Κατσίβελου 

 
 
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015, ώρα 21:00 στο θέατρο του Π.Π.Ι.Ε.Δ 
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας (Δεκελείας 152 και Ατταλείας). 
  
Η θεατρική ομάδα του 2ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας θα παρουσιάσει τη 
θεατρική σύνθεση με τίτλο: "ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑΣ" στα πλαίσια της διάχυσης στην τοπική κοινωνία του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Comenius Regio ARCA.DIA.LOGUE με στόχο την 
διατήρηση και ανάδειξη της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
και παράλληλα την ενίσχυση της συνεργασίας και της δημιουργικότητας των 
Ευρωπαϊκών λαών. 
  
Tο πρόγραμμα εκπονεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας 
σε συνεργασία με την εκπαιδευτική περιφέρεια της Απουλίας – Κάτω Ιταλία. 
Συντονίστρια του προγράμματος η Σχολική Σύμβουλος: Δ.Ε. κ. Δήμητρα 
Μακρή. 
Οι υπεύθυνες καθηγήτριες της θεατρικής ομάδας: κ. Αικατερίνη Σάρκου, κ. 
Βαφειαδάκη Ξανθούλα 
Η υπεύθυνη ηλεκτρονικής υποστήριξης: κ. Ειρήνη Μαλλιαρού 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής  

κ. Χαράλαμπου Λόντου 

 

 

 
Χάρη στην τεχνική στήριξη του Ι.Ε.Π., μπορείτε να παρακολουθήσετε τον χαιρετισμό 

στη ακόλουθη διευθύνση στο youtube. 

 

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

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JwsbNBMakbg
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«Ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση» 

"The role of European programs in Education” 
Δρ. Βασίλειος Πολύδωρος 

Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής  

 

Περίληψη 

Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν  την ευρωπαϊκή διάσταση 

στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών και για να  ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών. Το Erasmus+  είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα 

αυτό δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions). Τη βασική Δράση 1, που αφορά στη Μαθησιακή 

Κινητικότητα Ατόμων, τη βασική Δράση 2 που αφορά σε συμπράξεις φορέων που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς και τη βασική Δράση 3. Το e-Twinning αποτελεί, επίσης, μία σημαντικότατη ευρωπαϊκή 

εκπαιδευτική δράση προσφέροντας μια σημαντική πλατφόρμα για το προσωπικό που εργάζεται σε 

σχολείο σε κάθε  μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η Δικτυακή Πύλη του e-Twinning είναι το βασικό 

σημείο συνάντησης και ο χώρος εργασίας της δράσης. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, Erasmus+, e-Twinning 

 

Abstract 

European educational programmes  have been designed to promote the European dimension in 

education, to encourage the exchange of best practices and to enhance  cooperation among European 

countries. Erasmus + is the new EU programme for Education, Training, Youth and Sport for 2014-

2020. This programme  is structured in 3 main  types of Key Actions :   Action 1, which relates to the 

learning mobility of individuals, Action 2 relating to partnerships among Education, Training and 

Youth  institutions as well as  other social and economic sectors and last but not least   Action 3 which 

is essential.   E-Twinning is also a  major European educational activity, that offers an  important 

platform for the staff working in  a school in each of the European countries involved. The etwinning 

Portal is the main  meeting point and workspace for  the action. 

 

Keywords:  European educational programs, Erasmus+, e-Twinning 

 

  Ζούμε σε μία εποχή όπου οι ραγδαίες κοινωνικές εξελίξεις, ιδιαίτερα  σε 

θέματα  τεχνολογίας, μας αναγκάζουν να μεταβάλλουμε συνεχώς την προσέγγιση μας 

στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ανάγκη αυτή εκφράζεται και με την απαίτηση τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών της Ε.Ε. να προσαρμόζονται στις νέες 

προδιαγραφές που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική όπως ειδικότερα 

αναφέρονται σε διάφορες διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων 

η «Ευρώπη 2020» και η Πολιτική Συνοχής. Γίνεται πλέον ουσιαστική η διαμόρφωση 

μίας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης καταγωγής, που επιδιώκεται να επιτευχθεί  και 

μέσα από τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών  των πολιτών της Ε.Ε. Η 

συνείδηση αυτή συμβάλει στην ενίσχυση της  ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων, 

κεφαλαίων και αγαθών, παρά τις διαφορετικές περιφερειακές ταυτότητες. Αντίθετα, η 

έλλειψη εκπαιδευτικών πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση συντελεί στη μη 

ικανοποιητική εφαρμογή της ιδέας της "ελεύθερης διακίνησης" σε όλα τα επίπεδα. 

 Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν για να 

προωθήσουν  την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή 

επιτυχημένων πρακτικών και για να  ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των 
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ευρωπαϊκών χωρών. Η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι καινοτόμες διδακτικές και 

μαθησιακές προσεγγίσεις στοχεύουν επίσης στον εμπλουτισμό των Αναλυτικών 

προγραμμάτων και γενικότερα του  μαθησιακού περιβάλλοντος, ώστε να 

αποτελέσουν μοχλό βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα  

ευρωπαϊκά  εκπαιδευτικά προγράμματα διευκολύνουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν 

στην πράξη εκπαιδευτικές μεθοδολογίες  με τη χρήση διαφόρων μαθησιακών 

εργαλείων και εργαλείων επικοινωνίας σε σχέση κυρίως με: 

 τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες και τη 

διευκόλυνση της γλωσσομάθειας, 

 την πρακτική άσκηση, όπως για παράδειγμα σε μαθητές και μαθήτριες των 

Επαγγελματικών Λυκείων και 

 την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ,που διακρίνεται σε ατομική και ομαδική, με 

σκοπό την επιμόρφωσή τους στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,  

 Η επίτευξη των στόχων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προσδίδει 

προστιθέμενη αξία στην ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία διαφαίνεται κυρίως: 

 στις  πλούσιες  εμπειρίες  των μαθητών/τριών από τις ξένες χώρες, όπως τις 

περιγράφουν οι ίδιοι,  

 στη διεύρυνση των οπτικών παραστάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων που 

αποκτούν μέσω της άτυπης μάθησης με την επαφή και επικοινωνία σε νέα 

πολιτιστικά περιβάλλοντα, 

 στις ξένες γλώσσες και πολιτιστικές κοινωνικές δεξιότητες, που βελτιώνονται 

και βγάζουν το μαθητή και τη μαθήτρια από το μικρόκοσμο της σχολικής 

μονάδας, και 

 στις εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται, διαχέονται και 

εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς, που επίσης συμβάλλουν στη δική 

τους  επιμόρφωση. 

           Ειδικότερα, στην προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

αναγνωρίζεται: 

α. η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών/τριών, 

αναφορικά με επίκαιρα και σημαντικά θέματα του περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής,  

β. η παιδαγωγική ευελιξία, 

γ. η διεύρυνση των γνωστικών πεδίων και ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών,  

δ. η εξοικείωση εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε νέους τρόπους 

προσέγγισης της γνώσης, γεγονός που γεννά προσδοκίες για τον εμπλουτισμό της 

διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και  

ε. η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της παιδείας, καθιστώντας  εκπαιδευτικούς 

και μαθητές μετόχους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

   Η χώρα µας, ως πλήρες και ισότιµο  µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει 

να  προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών και τη σύγκλιση σε όλους τους τομείς και 

ιδιαίτερα στην εκπαίδευση  μέσα από την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία µε 

τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δράσεις αυτές αφορούν 

τόσο το άτομο-πολίτη μεμονωμένα, όσο και την κάθε  χώρα ή την Ευρώπη 

γενικότερα. 

 Για τα άτομα-πολίτες: Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

αποτελεί το κλειδί για το μέλλον κάθε ενεργού πολίτη και ιδιαίτερα των  νέων. Η 

εκμάθηση μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας δεν θα διευκολύνει τους πολίτες απλά στο 

να γνωρίσουν άλλες χώρες, νέους λαούς και διαφορετικούς τρόπους ζωής  αλλά 

μπορεί επίσης να δώσει τη δυνατότητα για σπουδές, για επιμόρφωση  ή για προσφορά 

εθελοντικής υπηρεσίας στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση για βελτίωση των 
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προοπτικών εύρεσης εργασίας που θα τους παρέχει ικανοποίηση και καλές αποδοχές. 

Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης έχουν διπλάσιες 

πιθανότητες να βρουν δουλειά και σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να λαμβάνουν 

αποδοχές που υπερβαίνουν το μέσο όρο σε σύγκριση με τα άτομα με χαμηλό επίπεδο 

εξειδίκευσης.  

Για τη χώρα: Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερη 

αλληλεξάρτηση, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εθνικών οικονομιών 

επιτυγχάνεται μόνο μέσω της άμεσης σύνδεσής τους με ένα ισχυρό σύστημα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μια χώρα που επενδύει με έξυπνο τρόπο στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση θα προοδεύσει στο χώρο των επιχειρήσεων, των 

επιστημών και των τεχνών. Επιπροσθέτως, η εξασφάλιση δυνατοτήτων εκπαίδευσης 

για όλους συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή. 

Σημειώνεται ότι περίπου το 20 % των Ευρωπαίων διαθέτουν χαμηλό επίπεδο 

βασικών δεξιοτήτων, όπως αλφαβητισμού και αριθμητισμού, με αποτέλεσμα να 

συναντούν δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην πλήρη κοινωνική 

τους ένταξη. 

  Για την  Ευρώπη: Η επιτυχία μας στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά 

εξαρτάται από την ύπαρξη εργατικού δυναμικού με υψηλή εξειδίκευση, το οποίο 

παράγει άριστα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως, τα οφέλη που 

απορρέουν από την εκπαίδευση δεν είναι μόνον οικονομικά: προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη του δημοκρατικού πνεύματος στην Ευρώπη είναι η επίγνωση των 

πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών. Η 

κριτική σκέψη  και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά πρέπει να 

μαθαίνεται στο σπίτι  αλλά κυρίως να διδάσκεται στο σχολείο. 

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους ανθρώπους που 

ασχολούνται με τον ευαίσθητο τομέα της εκπαίδευσης  ότι η ευρωπαϊκή διάσταση 

στην εκπαίδευση δεν μπορεί να συνδέεται πρωτίστως και μόνο με τις ανάγκες της 

αγοράς, αλλά κυρίως με την εξέλιξη και τη διαμόρφωση  του ίδιου του πολιτισμού. 

Ενόψει του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση για τη μελλοντική 

ευημερία των πολιτών, των κρατών και της Ευρώπης στο σύνολό της, η ΕΕ εκπόνησε 

ένα φιλόδοξο πρόγραμμα : το Erasmus+   

 Το Erasmus+  είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-

2020. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς 

και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης  και της μη 

τυπικής μάθησης για νέους, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη 

Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ). Την εποπτεία και υλοποίηση 

του νέου αυτού προγράμματος για την Ελλάδα έχει αναλάβει το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). 

             Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions),  εκ 

των οποίων η Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων και η Βασική 

Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, αφορούν άμεσα την εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα: 

          Στη βασική Δράση 1, που αφορά στη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, 

παρέχονται δυνατότητες κινητικότητας σε εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών 

μονάδων (σχολείο αποστολής) προκειμένου να συμμετάσχουν  σε σεμινάρια, 

συνέδρια, επιτόπια παρακολούθηση εργασίας σε σχολείο ή άλλο φορέα του χώρου 

της σχολικής εκπαίδευσης. Η δράση αυτή αναφέρεται τόσο στη γενική παιδεία 

http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
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(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) όσο και στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Στη Βασική Δράση 2 – «Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών» - , οι «Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής 

Εκπαίδευσης» αφορούν σε συμπράξεις φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή σε άλλους κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη μεταφορά καινοτομίας και την εφαρμογή καλών 

πρακτικών στη σχολική εκπαίδευση. Η εν λόγω δράση περιλαμβάνει τις εξής 

κατηγορίες φορέων: 

α) Διάφοροι φορείς: Συνεργασία σχολείων ή\και φορέων που εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση οποιουδήποτε τύπου και βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

συνεισφέρουν με σαφή τρόπο στην επίτευξη των στόχων της σύμπραξης. Είναι 

προφανές ότι η σύνθεση και οι δραστηριότητες μίας τέτοιας σύμπραξης πρέπει να 

σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Τέτοιες 

συμπράξεις δύνανται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων φαινομένων, 

όπως είναι για παράδειγμα η σχολική διαρροή και η ενσωμάτωση μαθητών από 

ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

β) Εκπαιδευτικές αρχές: Συνεργασία ανάμεσα σε εκπαιδευτικές αρχές δύο 

τουλάχιστον χωρών με καθεμία από αυτές να έχει τουλάχιστον δύο τοπικούς εταίρους 

(ένα σχολείο και έναν φορέα από άλλα πεδία της εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

νεολαίας ή από τον χώρο της εργασίας). 

γ) Σχολικές μονάδες: Συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο σχολείων.  

Το e-Twinning αποτελεί, επίσης, μία σημαντικότατη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

δράση. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, 

βιβλιοθηκάριους, κ.λπ.) που εργάζεται σε σχολείο, σε κάθε  μία από τις Ευρωπαϊκές 

χώρες που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν 

έργα, να μοιράζονται και τελικά να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο 

συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.  

Η Δικτυακή Πύλη του e-Twinning (www.etwinning.net) είναι το βασικό 

σημείο συνάντησης και ο χώρος εργασίας της δράσης. Η Δικτυακή Πύλη παρέχει 

online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, 

να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση 

συνεργασία χρησιμοποιώντας διάφορα προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται 

στην πλατφόρμα του e-Twinning. 

             To e-Twinning δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει την παραδοσιακή μορφή 

ανταλλαγής μαθητών. Είναι μία συνεργατική δράση όπου 2 τουλάχιστον σχολεία από 

2 τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών συνεργάζονται, ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.  

             Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως  το αίτημα των καιρών για 

ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα και με την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων αυτομόρφωσης καθώς και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι 

στη μάθηση, τον εαυτό μας και τους άλλους. Καθίσταται λοιπόν, επιτακτική η 

ανάγκη να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές 

λειτουργίες του σχολείου  διαμέσου και των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισχυρό σχολικό παιδαγωγικό περιβάλλον, 

που θα  ανταποκρίνεται  θετικά στις προκλήσεις της εποχής  µας. 

 

 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία 

http://www.etwinning.net/
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Η αναγκαιότητα των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 

The necessity of the European Educational Programs 
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Περίληψη  

Το άρθρο αναφέρεται στην αναγκαιότητα της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων στο Ελληνικό Σχολείο. Ο βασικός προβληματισμός και στόχος του άρθρου είναι να 

δειχθεί ότι η εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές-διδακτικές, 

πολιτιστικές  και πολιτισμικές απαιτήσεις  του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος  αλλά και 

στις κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο «Πρόγραμμα δια 

Βίου Μάθησης» που καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και έχει 

σαν βασικό σκοπό την απόκτηση τυπικών γνώσεων και αναγνωρισμένων δεξιοτήτων. Ειδική αναφορά 

γίνεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιτυχή  εφαρμογή ή όχι των προγραμμάτων, στο 

βαθμό υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και στις δυσκολίες και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν  τη 

δημιουργική αξιοποίηση των προγραμμάτων. 

 
Λέξεις- κλειδιά Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ανάλυση προγραμμάτων, Δια Βίου Μάθηση, 

εφαρμογή, ρόλος του εκπαιδευτικού, υλοποίηση, προβλήματα εφαρμογής 

 

Abstract  

This article refers to the necessity of the implementation of the European Educational Programs in the 

Greek Educational System. The basic problematic and the purpose of this article is to show that the 

introduction of the European Programs responds not only to the pedagogical-educative and cultural 

needs of the modern Greek educational system but also to the socioeconomic and technological 

advancements. Particular emphasis has been given to the Lifelong learning Program that covers the 

sectors of educative and professional training and has as basic purpose the acquisition of basic 

knowledge and recognized skills. Special reference is given to the role of the teachers in relation to the 

successful or not implementation of the Programs, the degree of the implementation and the difficulties 

and the obstacles that hampers the creative use of the Programs. 

 
Keywords Education, European Programs, Program analysis, Lifelong Learning, Application, Teacher’s role, 

Implementation, Application problems 

 

 

Εισαγωγή 

Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα διεπιστημονικά προγράμματα αλλά και η 

ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν τα καινοτόμα προγράμματα και 

εντάσσονται μαζί με το Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό της Σχολικές Δραστηριότητες 

(ΦΕΚ 629/23-10-1992).Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εισήχθησαν, 

εφαρμόσθηκαν και αξιολογήθηκαν Καινοτόμα Προγράμματα στα εκπαιδευτικά τους 

προγράμματα. Στο ελληνικό σχολείο ήρθαν ως φυσικό επακόλουθο των αναγκών της 

σύγχρονης εποχής σε μια προσπάθεια το ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί της σύγχρονες 

παιδαγωγικές-διδακτικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις καθώς και της 

κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και ελληνική εκπαίδευση                                      

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά 

εργασίας και δημιούργησε νέους όρους για την απασχόληση των νέων. Η ανάγκη αυτή  

εκφράζεται με την απαίτηση τα εκπαιδευτικά συστήματα που ισχύουν στην κάθε χώρα-μέλος 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές που καθορίζει η Ε.Ε. 

Στην εκπαίδευση ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει έμφαση στη διαφύλαξη 

της δημοκρατικότητας του πολιτικού βίου,  της ελευθερίας,  της ανεξιθρησκίας,  της 

αλληλεγγύης,  της συλλογικότητας,  του διεθνισμού, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού, της 

εργασίας, της πνευματικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές 

πλουραλιστικές κοινωνίες.  Αυτός  ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης συγκροτεί τον κοινό 

μελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης. Ο σκοπός αυτός αποτελεί κοινή επιδίωξη για 

την ανάπτυξη της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής των επί μέρους ευρωπαϊκών χωρών, 

λαμβανομένου,  βέβαια,  υπόψη ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα κάθε χώρας διακρίνεται και 

καθορίζεται από τα στοιχεία εκείνα που ανταποκρίνονται στις εθνικές και τις άλλες 

ιδιαιτερότητες της κοινωνίας της. Με την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αποτελεί  αναγκαιότητα η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη, µε την 

ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και της πολιτισµικής µας κληρονομιάς. 

Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη  (2000:185) οι Έλληνες πρέπει να δείξουν ότι έχουν τις ίδιες 

επαγγελματικές δεξιότητες με τους άλλους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Τα Ευρωπαϊκά 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών, την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών  και την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι καινοτόμες 

διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις έχουν ως βασικό στόχο  να αποτελέσουν το μοχλό 

βελτίωσης της  ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η ποιότητα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αποτελεί ζήτημα μεγάλης πολιτικής σημασίας και προτεραιότητας σε όλα τα κράτη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μία αυξανόμενη κοινή 

πρακτική που αποκτά ευρεία αναγνώριση. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα πρέπει να βοηθήσει της 

Έλληνες  να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου να συνεργαστούν ισότιμα και 

αποτελεσματικά με τους Ευρωπαίους. Παράλληλα είναι δεδομένο ότι πρέπει να συντηρηθούν 

μέσω της εκπαίδευσης η Ελληνική ιστορία, παράδοση, ο πολιτισμός και η νεοελληνική 

γλώσσα , που θεωρούνται κύρια συστατικά της Ελληνικής Εθνικής  Ιστορίας    (Καζαμίας και 

Κασσωτάκης 1990) 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Δια Βίου Μάθηση 

Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση σήμερα εκφράζεται κυρίως μέσω της ενιαίου 

κοινοτικού προγράμματος , του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Lifelong 

Learning Program, 2007-2013), το οποίο  καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης. H Δια Βίου Μάθηση αποτελεί σημαντικό μέσο για τη μελλοντική 

εξέλιξη του ατόμου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Η ποιότητα της εκπαίδευσης 

πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους τομείς της παιδείας. 

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της 

Λισαβόνας ώστε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης, με 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, μεγαλύτερη 

κοινωνική συνοχή μέσα και από την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού και της 

καταπολέμησης της ανεργίας. Κυρίως αποσκοπεί  στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της 

συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς. 

Το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση αποτελείται από: 
 Τέσσερα τομεακά προγράμματα 

 Οριζόντιο πρόγραμμα και 

 Πρόγραμμα Jean Monnet 

 

Α. Τομεακά Προγράμματα                                                                                       

«Comenius» προσχολική και σχολική εκπαίδευση (συμπράξεις)          

http://www.slideshare.net/eu-pdede/ss-7800073
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«Erasmus» ανώτατη εκπαίδευση                                                            

«Leonardo Da Vinci» επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση       

«Grundvig» βίου εκπαίδευση ενηλίκων 

Β. Οριζόντιο πρόγραμμα                                                                                      

 1. Ανάπτυξη  πολιτικών και συνεργασίας για τη δια βίου μάθηση (ARION, CEDEFOR, δίκτυο   

EURYDICE, κλπ)                                                                    

2. Προώθηση εκμάθησης γλωσσών                                                           

3.Ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων κα πρακτικών για 

τη δια βίου μάθηση με βάση τις ΤΠΕ                                                

4. Διάδοση-αξιοποίηση αποτελεσμάτων 

Γ. JEAN MONNET                                                                                            

Το ανεξάρτητο πρόγραμμα Jean  Monet το οποίο έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης ενισχύοντας την ευρωπαϊκή της διάσταση. 

Μικρή αναφορά θα γίνει στο παρόν άρθρο και στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 

 Comenius έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

διάστασης με την προώθηση της συνεργασίας από την προσχολική έως και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την βελτίωση της επαγγελματικής εξέλιξης του 

προσωπικού που ασχολείται άμεσα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Οι τομείς 

δραστηριοτήτων του προγράμματος αφορούν συμπράξεις μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διαπολιτισμική διάσταση και κατάρτιση 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 «eTwinning», η καινοτόμος δράση με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, η 

οποία για τα έτη 2004-2006 αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning 

και πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση (2007-2013 - 

Απόφαση αρ. 1720/2006/EC 1 της 15 Νοεμβρίου 2006) και αφορά ηλεκτρονικές 

αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου. 

Από το 2014 εντάσσεται πια στο νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση Erasmus+. 

Στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά, διευρύνοντας της συνεργασίες εκείνες, όπου δύο 

σχολεία από δύο Ευρωπαϊκές χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν 

παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη 
 

 Erasmus+  είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα 

περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο κατά 40%, και στοχεύει στην 

ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε 

όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική 

Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ) και στο 

 Δίκτυο «ΕΥΡΥΔΙΚΗ» είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την 

Εκπαίδευση. Αποστολή του Δικτύου είναι η μελέτη και παρακολούθηση των 

εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συλλογή και 

ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών και η διάδοση των αποτελεσμάτων 

Η αναγκαιότητα της συμμετοχής του ελληνικού σχολείου στην καινοτομία 

αναδεικνύεται και μέσα από τους στόχους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων οι οποίοι 

είναι: Ενίσχυση των συναλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

έτσι ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Ενδυνάμωση της συμβολής 

στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα 

κοινά, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την ισότητα των δυο φύλων και την προσωπική 
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ολοκλήρωση. Προώθηση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχολησιμότητας και ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος. Προώθηση της 

εκμάθησης ξένων γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας. Υποστήριξη της 

ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και 

πρακτικών Δια Βίου Μάθησης βάσει των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας 

Προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας σε κάθε τομέα της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και καταρτισης της Ευρώπης. Ενθάρρυνση της 

βέλτιστης χρήσης των αποτελεσμάτων, καινοτόμων προιόντων και διεργασιών καθώς 

και  ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πεδίο υλοποίησης καλών πρακτικών του 

Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της 

επαγγςελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Εκπαιδευτικοί και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Βασικό  «κλειδί» της εφαρμογής  κάθε καινοτομίας αποτελούν οι εμπλεκόμενοι 

εκπαιδευτικοί. Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού στην καινοτομία, η δημιουργία κοινών 

στόχων και αξιών, ιδιαίτερα όταν αυτές προτείνουν νέες καθημερινές πρακτικές και 

νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις βοηθά αποτελεσματικά στην εφαρμογή των  

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων , τα οποία έχουν ως αφετηρία τους την 

πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον πρώτα των εκπαιδευτικών και μετά των μα-

θητών/τριών.  Σύμφωνα με έρευνες  η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχε παραδέχεται ότι είχαν σημαντική επίδραση στην επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων και εργαλείων, στην 

εισαγωγή της Ευρωπαϊκής διάστασης  στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένων 

γλωσσών(national report, 2013) . 

Ο αριθμός των ΕΕΠ που υλοποιούνται στα ελληνικά σχολεία αυξάνεται συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια. Η ελληνική συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Σωκράτης 

υπήρξε κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. (ΙΚΥ 1999). Σημαντική επίσης είναι η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών στα προγράμματα κινητικότητας 

(Κασσωτάκης 2000:194).  Σε ότι αφορά στην βιωσιμότητα των  Προγραμμάτων, δεν 

είναι λίγες οι δυσκολίες και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την υλοποίηση και τη 

δημιουργική αξιοποίηση τους. Ανασταλτικοί παράγοντες  μη υλοποίησης των ΕΕΠ 

είναι: α) η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων, β) η ελλιπής 

οικονομική υποστήριξη , γ) το ανελαστικό Α.Π.Σ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

δ) η υλοποίηση των καινοτόμων προγραμμάτων εκτός του Ω.Π. και ε) η ελλιπής 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στ) η απίστευτη γραφειοκρατία και σύμφωνα με τους 

καθηγητές  η έλλειψη βοήθειας και πληροφόρησης από τους υπεύθυνους φορείς.  

Αντί επιλόγου 

Παρά τα μεγάλα εμπόδια στην πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων όταν τελικά 

τα προγράμματα υλοποιηθούν παρά τις αντιξοότητες οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

αποκτούν πρωτόγνωρες εμπειρίες και γνώσεις , μεταφέρω τα συμπεράσματα από τη 

συμμετοχή του 13
ου

 Γυμνάσιου Καλλιθέας στο ΕΕΠ «Σωκράτης»  σε Στρατηγική 

Σχολική Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο «Back to our Future» με συντονίστρια την κ. 

Ζωή Μόνιου εκπαιδευτικό κλ ΠΕ15 οποία περιγράφει την εμπειρία της: 

« Πρόκειται για διετούς διάρκειας Σύμπραξη (2014-2016) στην οποία συμμετέχουν τα 

παρακάτω σχολεία: 

 13
ο
 Γυμνάσιο Καλλιθέας  και σχολεία από την 

Αυστρία, Γερμανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σκωτία, 

Τουρκία, Λευκορωσία 
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Τα σχολεία αυτά ανήκουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, είναι 

διαφορετικού δυναμικού και βρίσκονται τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 500 μαθητές (ηλικίας 5 έως 16 ετών) και 80 

εκπαιδευτικοί. Το σχολείο  συμμετέχει στο Πρόγραμμα με 160 μαθητές και 8 καθηγητές 

Οι βασικές γλώσσες επικοινωνίας είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά. Συντονίστρια 

χώρα είναι η Γερμανία. 

Κατά το διάστημα 20-25/3/15 4 καθηγητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε 

προγραμματισμένο workshop του σχολείου-εταίρου της Ισπανίας. 

Οι στόχοι των workshops επετεύχθησαν πλήρως, καθώς το πρόγραμμα κάθε 

συνάντησης ακολουθήθηκε με συνέπεια, σε ένα ιδιαίτερα δημιουργικό και ευχάριστο 

κλίμα μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα ήταν μία καλή ευκαιρία 

για τους συμμετέχοντες καθηγητές να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με την 

πορεία της δράσης και να γνωρίσουν άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. H Σύμπραξη 

«Βack to our Future» είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και επικοινωνίας με 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το γεγονός ότι συμμετέχουν 11 συνολικά σχολεία το 

καθιστά ιδιαίτερα σύνθετο σε επίπεδο οργάνωσης, αλλά παράλληλα ικανό να αναδείξει 

την ποικιλομορφία του θέματος και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. 

Οι μαθητές και οι γονείς τους, η εκπαιδευτική κοινότητα και η τοπική κοινωνία των 

συμμετεχόντων σχολείων έχουν αγκαλιάσει το Σχέδιο και συμβάλλουν στην διάδοσή 

του. Η Σύμπραξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για επικοινωνία, συνεργασία, 

δημιουργία και βελτίωση των δεξιοτήτων. Παρά τις δυσκολίες και τις υψηλές 

απαιτήσεις του εγχειρήματος, ο αντίκτυπος στους μαθητές μας και η ηθική ανταμοιβή 

των προσπαθειών αποτελεί συνεχώς κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια. Θεωρούμε ότι 

μέσα από τις δράσεις μας και τη «στάση ζωής» που θέλουμε να προάγουμε θα υπάρξει 

αντίκτυπος στη μαθητική κοινότητα, την εκπαιδευτική κοινότητα και μακροπρόθεσμα σε 

τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.» 
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ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Κορέτση Ελένη 

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ15 Β΄ Αθήνας  

Περίληψη 

Το νερό αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την διατήρηση της ζωής πάνω στη γη. Αποτελεί 

αναντικατάστατο πόρο για την οικονομική ανάπτυξη. Το νερό δεν ισοκατανέμεται στο χώρο και στο 

χρόνο. Το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με την 

έλλειψη του νερού και την υποβαθμισμένη ποιότητά του. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 60% του παγκόσμιου 

«φτωχού σε νερό» πληθυσμού εντοπίζεται στη Μεσόγειο. Η ενημέρωση των κατοίκων από τους Δήμους 

και τις εταιρείες της ύδρευσης θεωρείται επιβεβλημένη. Οι σχολικές κοινότητες μπορούν να 

πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης των μαθητών σε ήπιες τεχνικές 

εξοικονόμησης νερού. 

Λέξεις – Κλειδιά : εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εξοικονόμηση νερού, νερό   

Abstract 

Water is the essential element for the conservation of life on Earth. It's an irreplaceable resource of 

economic development. Water is  not equally distributed in time and space. Nowadays one third of the 

global  population is confronted  with problems related to lack of water and its degraded quality. 60%  

of the global population '' poor in water''  is located in the Mediterranean Sea, which is remarkable. 

The municipalities and water companies are obliged to inform the residents of an area. School 

communities can introduce educational programs  of sensibilisation of the students to mild techniques 

of saving money. 

             Keywords : education   activities, saving water, water 

Εισαγωγή 

Το νερό στη γη είναι ένας πολύτιμος αλλά και ευάλωτος φυσικός πόρος, απαραίτητο 

στοιχείο διατήρησης της ζωής. Το ίδιο το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 60% 

νερό και ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατά 75% νερό. Το νερό είναι βασικό στοιχείο 

ρύθμισης του κλίματος, έχει σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος και αποτελεί έναν 

μεγίστης σημασίας οικονομικό πόρο στις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Στόχοι 

1. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην εξοικονόμηση του νερού. 

Μετά την υλοποίηση του προγράμματος, οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: 

2. Να περιγράφουν ορισμένα βασικά είδη από την χλωρίδα και την πανίδα του 

γειτονικού υγροβιότοπου, διακρίνοντας τα κυριότερα ενδημικά πτηνά. 

Να ορίζουν τις  έννοιες  «οικοσύστημα»,  «τροφική αλυσίδα», «ρύπανση»,  

«υποβάθμιση», «αειφορία - αειφορική διαχείριση.  

Να απαριθμούν τα κυριότερα σχετικά με το δάσος επαγγέλματα και ασχολίες του 

παρελθόντος και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά. 

Να εκτιμήσουν τη σημασία των υδάτινων οικοσυστημάτων για τη διατήρηση της 

ζωής στον πλανήτη. 

Να ενστερνιστούν την αναγκαιότητα της αειφορικής ανάπτυξης των ανθρώπινων  

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το νερό. 

Να αναφέρουν τους κινδύνους που απειλούν την εξοικονόμηση του νερού. 

Να χρησιμοποιούν  τεχνολογικά  μέσα  (φωτογραφική  μηχανή, κάμερα, 

δημοσιογραφικό κασετόφωνο, Η/Υ. 

Να επικοινωνούν με διάφορους τρόπους (επιστολή, συνέντευξη, συζήτηση, ...). 
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Μέθοδοι:  συλλογή  εκπαιδευτικού  υλικού,  παρατήρηση, έρευνα  πεδίου,  

συνεντεύξεις, αξιοποίηση Η/Υ, τήρηση ημερολογίου, αξιολόγηση  πεπραγμένων.     

 

                                             Το Νερό της Μεσογείου 

    Το νερό της Γης βρίσκεται στους ωκεανούς και στις θάλασσες σε ποσοστό  96,5%, 

1,7% στα υπόλοιπα επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια, έλη, κ.τ.λ.), 1,7% 

στα παγοκαλύμματα και στις παγωμένες σπηλιές της Ανταρκτικής και 

της Γροιλανδίας, 0,001% ως υγρασία της ατμόσφαιρας και σε σύννεφα 
1
. 

    Τα τελευταία πενήντα χρόνια οι χώρες της Μεσογείου, ιδιαίτερα κατά το μήκος 

των παράκτιων περιοχών τους, αντιμετωπίζουν σοβαρές πιέσεις οι οποίες στην 

πλειονότητα τους προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες  οι οποίες έχουν 

σχέση με τη διαχείριση του νερού. Ιδιαίτερα για την Ευρώπη αναφέρεται ότι το ένα 

τέταρτο των ποταμών της είναι χαμηλής ή μέτριας ποιότητας, κάτι που έχει σοβαρές 

επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα. Το 20% των επιφανειακών της νερών 

απειλείται σοβαρά με ρύπανση, ενώ η υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδροφοριών 

ανέρχεται στο 60% στα αστικά και βιομηχανικά κέντρα. Επιπρόσθετα, το διαθέσιμο 

πόσιμο νερό έχει συγκεντρώσεις νιτρικών που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο 

πόσιμου νερού. Η έλλειψή του λοιπόν και η αυξανόμενη ζήτηση του που σχετίζονται 

με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, τις εντατικές καλλιέργειες, τον μαζικό τουρισμό, τον 

υπερπληθυσμό και την υπερκατανάλωση καταλήγουν σε σύνθετα, αλληλένδετα 

προβλήματα με επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία αλλά και την 

καθημερινότητά μας. 

Η κατανομή του διαθέσιμου νερού στη γη έχει ως εξής: 

Οργανισμοί  Ο,Ο5%, 

Ατμόσφαιρα Ο,1% 

Λίμνες 1,0% 

Ποτάμια Ο,1% 

Έδαφος Ο,1% 

Υπόγεια νερά 98,55% 

   Ωστόσο, μόλις το 0,03%  του συνολικού αποθέματος γλυκού νερού στη γη είναι 

προσιτό στον άνθρωπο. Πρόκειται κυρίως για επιφανειακά, αλλά και υπόγεια νερά 

που μπορούν να αντληθούν.  

   Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ (2002)
2
  η κατανάλωση του νερού είναι  η 

γεωργία η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή νερού με ποσοστό 70% της 

παγκόσμιας κατανάλωσης σε γλυκό νερό. Ο βιομηχανικός τομέας έρχεται δεύτερος 

                                                 
1
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C  

 

2
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/52E548B9CA15D104C2257D46002DF581/$file/Repor

t_2edit_grk.pdf?openelement 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%86%CE%BF%CF%82
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/52E548B9CA15D104C2257D46002DF581/$file/Report_2edit_grk.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/52E548B9CA15D104C2257D46002DF581/$file/Report_2edit_grk.pdf?openelement
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με ποσοστό 20%. Τέλος, η οικιακή κατανάλωση αντιστοιχεί σε μικρότερες ποσότητες 

10%, αλλά απαιτείται νερό καλύτερης ποιότητας. 

                        Αντιμετώπιση προβλημάτων νερού της Μεσογείου 

   Η Μεσόγειος είναι η μοναδική θάλασσα στον κόσμο που έδωσε το όνομά της σε 

μια  ηπειρωτική γη. Η ελληνική λέξη  μέσον + γαία σημαίνει ότι η Μεσόγειος είναι 

μια θάλασσα που περιβάλλεται από γη. Αν και το μεσογειακό κλίμα θεωρείται 

«ιδανικό», οι προβλέψεις σχετικά με την διαθεσιμότητα του νερού είναι δυσοίωνες 

καθώς η περιοχή πλήττεται από ανομβρίες και βροχές που όταν σημειώνονται δεν 

είναι απαραίτητες.  

  Οι παράκτιες δραστηριότητες της ναυπηγίας, ιδιαίτερα της μεταφοράς πετρελαίου 

καθιστούν την Μεσόγειο μία από τις περισσότερο ρυπαινόμενες  θάλασσες. Τα νερά 

της γίνονται συχνά αποδέκτες πληθώρας αποβλήτων από κατοικημένες περιοχές, 

βιομηχανικές δραστηριότητες και τουριστικά συγκροτήματα. Οι οικιακές 

αποχετεύσεις, τα βιομηχανικά απόβλητα και οι αγροτικές απορροές  συνιστούν τους 

βασικούς παράγοντες ρύπανσης της περιοχής. Οι περισσότερες Μεσογειακές χώρες 

αντιμετωπίζουν την πρόκληση της κάλυψης των αναγκών σε νερό  για άρδευση, 

ύδρευση και βιομηχανική χρήση χωρίς ,όμως, την υποβάθμιση των υδάτινων 

οικοσυστημάτων. 

   Σημαντικό εργαλείο  για την  αντιμετώπιση των προβλημάτων του νερού της 

Μεσογείου αποτελεί η σύσταση της  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Υδάτινων 

Πόρων  (ΟΔΥΠ). Βασικές αρχές της ΟΔΥΠ  (Δουβλίνο 1992)
3
 είναι: 

1.Το νερό είναι ένας ευαίσθητος και περιορισμένος φυσικός πόρος, απαραίτητος για 

τη διατήρηση της ζωής. 

2. Η διαχείριση του νερού πρέπει να βασίζεται και να διενεργείται με τη συμμετοχή 

όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία: καταναλωτές, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 

τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικός τομέας, οργανώσεις πολιτών κ.ά. 

3. Οι γυναίκες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και διαφύλαξη του 

νερού. 

4.Το νερό έχει οικονομική αξία  σε όλες τις  ανταγωνιστικές μεταξύ τους χρήσεις και 

πρέπει να αναγνωρίζεται ως οικονομικό αγαθό. 

   Η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση των πολιτικών και των περιβαλλοντικών 

οργανώσεων για την προστασία των ποταμών, λιμνών, για καθαρά νερά και για την 

αντιμετώπιση της ρύπανσης των παράκτιων περιοχών αποτέλεσε έναν από τους 

κύριους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή έθεσε την προστασία των 

υδάτινων πόρων ως προτεραιότητα για δράση. Ο άξονας της νέας ευρωπαϊκής 

πολιτικής είναι η λεγόμενη «Οδηγία – Πλαίσιο για το Νερό» (Water Framework 

Directive-WFD)
4
. 

                                                 
3
 http://www.medies.net/_uploaded_files/publications/water_greek_full.pdf  

 

4
 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 
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   Κύριος σκοπός της Οδηγίας – Πλαίσιο για το Νερό είναι η προστασία των 

επιφανειακών νερών, των διασυνοριακών νερών και των παράκτιων και υπόγειων 

νερών, ώστε να  αποφευχθεί η ρύπανση τους, να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση 

του νερού, να προστατευθούν τα υδάτινα οικοσυστήματα, να βελτιωθεί η κατάσταση 

τους και να περιορισθούν οι κίνδυνοι από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες. 

   Στην Ελλάδα έχει ψηφισθεί στις 20-2-1986 ο νόμος για την ποιότητα του πόσιμου 

νερού, σε συμμόρφωση προς την 80/778 οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων: «Περί της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού». Στη σχετική υγειονομική 

διάταξη γίνονται δεκτές  πέντε ποιοτικοί παράμετροι πόσιμου νερού: 

1.Οργανοληπτικοί παράμετροι ( χρώμα, θολότητα, οσμή, γεύση) 

2.Φυσικο-Χημικές παράμετροι (αγωγιμότητα, θερμοκρασία, PH, χλώριο, κ.ά.) 

3.Ανεπιθύμητες ουσίες ( νιτρικά, αμμώνιο, άζωτο, κ.ά.) 

4.Τοξικές ουσίες 

5.Μικροβιολογικές παράμετροι (στρεπτόκοκκοι, κολοβακτηριοειδή κ.ά.) 

Ως έκτη κατηγορία αναφέρεται οι ελάχιστες απαιτούμενες συγκεντρώσεις διαφόρων 

παραμέτρων για το πόσιμο αποκληρωθέν νερό.  

Εξοικονόμηση νερού 

   Στη Γεωργία: Η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού στη γεωργία συναντάται στην 

άρδευση, ενώ μικρότερη κατανάλωση παρατηρείται στις ιχθυοκαλλιέργειες και στην 

κτηνοτροφία. 

Σημαντικό μέσο στη διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων και κυβερνήσεων για τον 

εκσυγχρονισμό ή την αλλαγή στα αρδευτικά συστήματα είναι οι πολιτικές που 

ενθαρρύνουν αυτές τις αλλαγές. 

    Στη βιομηχανική κατανάλωση: Η ανακύκλωση ή η αντικατάσταση του νερού στη 

βιομηχανική παραγωγή οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση νερού. Επεξεργασίες 

κλειστού κυκλώματος μπορούν να μειώσουν κατά 90% το νερό που χρησιμοποιείται. 

    Στην Οικιακή κατανάλωση: Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται 

στα νοικοκυριά καταναλώνεται στα ντους (20-30%), στη τουαλέτα(33%), ενώ για το 

μαγείρεμα καταναλώνεται μόλις το 3%. 

Απώλειες του νερού από τα δίκτυα ύδρευσης φτάνουν σε ποσοστά πάνω από 50%. 

Επομένως, η συντήρηση και η ανανέωση των δικτύων ύδρευσης αποτελεί έναν κύριο 

στόχο στη διαχείριση της ζήτησης νερού. 

Στην Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη: «Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη: 

Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

αναφέρεται  ότι το έτος 2030 η ζήτηση για ενέργεια  και νερό αναμένεται να αυξηθεί 

κατά 40% και για σίτιση κατά 50%
5
.  

                                                 
5
http://www.erd-report.com/erd/report_2011/documents/erd_report%202011_summary_el.pdf  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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Η ενημέρωση των καταναλωτών είναι αναγκαία για να επιτύχει η εφαρμογή νέων 

πρακτικών στην εξοικονόμηση νερού.  

Η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των πολιτών αποτελεί 

κεντρικό σημείο για την ορθολογική χρήση και την αλλαγή των συνηθειών στην 

κατανάλωση του νερού. 

Προτεινόμενες  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  - διδακτικό υλικό 

Δραστηριότητες: 

Α. Παρακολουθήστε τον ημερήσιο τύπο για ένα χρονικό διάστημα λίγων μηνών 

σχετικά με τα άρθρα που αναφέρονται στους υδάτινους πόρους των νησιών καθώς 

και τις προτεινόμενες μεθόδους  για την εξοικονόμηση του νερού. Συγκεντρώστε τα 

άρθρα αυτά και μετρήστε τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται μέσα σε ένα μήνα. 

Δώστε προσοχή στα άρθρα που σχετίζονται με τα συστήματα συλλογής του βρόχινου 

νερού. Τι συμπεράσματα βγάζετε;  

Β. Αν θέλετε να πείσετε την οικογένεια σας και την τοπική κοινωνία για την 

εγκατάσταση νέων ή και την επισκευή παλαιότερων συστημάτων συλλογής του 

βρόχινου νερού, με ποιους τρόπους θα μπορούσατε να το κάνετε; 

Γ. Παιχνίδι ρόλων 

Τόπος: Κοινότητα 

Ρόλοι: Συμμετέχουν στο συμβούλιο της κοινότητας : ο αντιδήμαρχος, ένας  

μηχανικός, ένας μέλος του συμβουλίου και ο ταμίας  

Παρατηρητές: οι υπόλοιποι μαθητές 

Οι παρατηρητές θα πρέπει να σημειώσουν κατά την διάρκεια του παιχνιδιού τα 

στοιχεία που τους ζητούνται στα φύλλα εργασίας. Στο τέλος, θα πρέπει να 

αποφασίσουν για το ποιά θα είναι η θέση του Δ.Σ.; Θα προτείνει ή όχι στον 

Κοινοτάρχη την εγκατάσταση συστήματος συλλογής βρόχινου νερού; 

Δ. Μπορείτε να φανταστείτε μια μέρα χωρίς τρεχούμενο νερό από τις βρύσες; 

Περίγραψε μας την ημέρα αυτή. 

Ε. Υπάρχουν τοπικές παροιμίες, αποφθέγματα, μύθοι, ιστορίες στα οποία 

εμφανίζονται λέξεις που αναφέρονται στο νερό; 

ΣΤ. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο υπαρκτός αντίκτυπος στην οικονομία, στην 

κοινωνική σταθερότητα και στο περιβάλλον τόσο στις χώρες που υπερκαταναλώνουν 

νερό, όσο και σ’ αυτές που αντιμετωπίζουν έλλειψη; 

Ζ. Χωριστείτε σε δύο ομάδες και κάντε μια βιβλιογραφική έρευνα : 

1. για τις ασθένειες και τις επιδημίες που είχαν εξαπλωθεί στο παρελθόν ή 

εξαπλώνονται ακόμα και σήμερα. 

2. για τα ιαματικά λουτρά που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Αναλύστε τα οφέλη 

που έχουν οι λουόμενοι από τις ιαματικές πηγές. 

Η. Κατασκευάστε χάρτη που αναδεικνύει τις ιαματικές πηγές της Ελλάδας ή και 

ολόκληρης της Μεσογείου. 

Θ. Πλύνε τα δόντια σου, αφού τοποθετήσεις μια μικρή λεκάνη κάτω από τη βρύση, 

για να συλλέξεις το νερό. Μέτρησε την ποσότητα του νερού που κατανάλωσες στις 

εξής περιπτώσεις: 

1. όταν η βρύση παρέμεινε ανοιχτή. 

2. όταν η βρύση ήταν κλειστή όση ώρα βούρτσιζες τα δόντια σου. 

Ι. Επισκεφθείτε έναν υγροβιότοπο, συγκεντρώστε στοιχεία σχετικά με τις ανθρώπινες 

παρεμβάσεις και τις επιπτώσεις τους σ'  αυτόν. Καταγράψτε στοιχεία σχετικά με την 

βιοποικιλότητα, τη γεωμορφολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
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υγροβιότοπου. Προσπαθήστε να συλλέξετε πληροφορίες από τους κατοίκους της 

περιοχής σχετικά με την κατάσταση του υγροβιότοπου πριν κάποιες δεκαετίες. 

Συγκρίνετε τη με τη σημερινή του κατάσταση. Προτείνετε λύσεις για τυχόν 

προβλήματα που διαπιστώσετε. 

Κ. Επισκεφθείτε έναν υδροηλεκτρικό σταθμό και ανακαλύψτε πώς παράγεται 

ηλεκτρική ενέργεια από την κίνηση του νερού. Διακρίνετε τις συνέπειες που 

ενδεχομένως να έχει η λειτουργία του σταθμού στο περιβάλλον. Κάντε προβλέψεις 

για τις μελλοντικές  απαιτήσεις σε ενέργεια.  

Λ. Έχετε επιλέξει µια παραλίμνια περιοχή ασφαλή και κατάλληλη για την 

παρατήρηση των πουλιών. Αν είναι δυνατό επισκεφθείτε τη λίµνη για αυτό το σκοπό 

µια φορά για κάθε εποχή. Τα πουλιά που συνήθως µπορεί κανείς να παρατηρήσει 

πάρα πολύ εύκολα, τουλάχιστον σε λίµνες, είναι οι κύκνοι, οι φαλαρίδες, οι 

νερόκοτες, οι πάπιες, οι γλάροι, οι αργυροπελεκάνοι, οι κορµοράνοι, οι λαγγόνες, τα 

σκουφοβουτηχτάρια, οι χήνες.  

Για να έρθουν τα πουλιά πιο κοντά στους μαθητές και έτσι να έχουν τη δυνατότητα 

άµεσης παρατήρησης, θα ήταν καλό οι μαθητές να έχουν µαζί τους κάποιο είδος 

τροφής. ∆ίνετε χρόνο στα παιδιά να χαρούν αυτή την προσέγγιση και κατόπιν τα 

καλείτε να παρατηρήσουν πρώτα τα πουλιά που είναι πιο κοντά τους, να εκφράσουν 

τις απορίες τους και να τα φωτογραφίσουν. 

Μέσα από την ελεύθερη έκφραση των παρατηρήσεων και των αποριών τους καλό 

είναι να καταλήξουν σε γενικεύσεις-  συμπεράσματα και να συμπληρώσουν φύλλα 

εργασίας  με ασκήσεις : παρατηρήσεις- έκφρασης – γνώσης – καλλιτεχνικής 

δημιουργίας – αξιολόγησης. 

 Ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν βιβλία, περιοδικά κι οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

πληροφοριακό υλικό. Καθίστε κυκλικά όλοι µαζί και τοποθετήστε το υλικό στο 

κέντρο του κύκλου. Παρατηρήστε, σχολιάστε και αντλήστε πληροφορίες για τα 

πουλιά των υγροβιότοπων. 

Προτείνετε στους μαθητές να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν την 

επαγγελματική ανάπτυξη που αναπτύσσεται γύρω από έναν υγροβιότοπο. 

Αποτελέσματα:  

Αναμένεται η κατανόηση της σχέσης νερού – ζωής, η κατανόηση για τις τυχόν 

συνέπειες στη ζωή και στον πλανήτη από την έλλειψη του, η ευαισθητοποίηση  των 

μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης του νερού, η ανάληψη πρωτοβουλιών για την 

αναγκαιότητα  της  αειφορικής διαχείρισης του νερού πάνω στη γη. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ   ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-TWINNING . 

 

GREATION AND DISTAND IMPLEMENTATION OF  A 

BLENDED TRAINING SCENARIO FOR STUDENTS OF 

DIFFERENT SCHOOLS THROUGH E-TWINNING PLATFORM 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:        Μια πρακτική εφαρμογή της μεθόδου 

«Blended learning»  μέσω της πλατφόρμας e-twinning σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η ζωή στο Βυζάντιο» στο 

πλαίσιο του προγράμματος ομπρέλα 

“Το πολυδιάστατο επτά (7) στη ζωή μας”. 

SPECIAL TITLE:        Α  practical implementation of  a blended 

training scenario for students of different secondary schools through 

e-twinning platform titled “The daily life in Byzantium” as a part of 

the general e-twinning program            “ the multidimensional  Seven 

in our daily lifes” 

 
Κουτρούμπας Δ. Αθανάσιος 

Εκπαιδευτικός  Δ.Ε  (PhD)- καθ. Οικιακής Οικονομίας, Φιλόλογος, Θεολόγος 

Mail: hs20262@yahoo.gr 

 

Φορέας: 7ο  Γυμνάσιο Αχαρνών -7ο Λύκειο Αχαρνών 

 

Περίληψη και διευκρινίσεις : 

Το παρακάτω διδακτικό σενάριο  πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο 7ο Γυμνάσιο Αχαρνών και το 7ο 

Λύκειο Αχαρνών κατά το σχολικό έτος 2014-15. Στόχος ήταν να συνεργαστούν τα δύο σχολεία μέσω της 

πλατφόρμας που μας παρέχει το e-twinning  και να δημιουργηθεί μία κοινή συναντίληψη ανάμεσα στους 

μαθητές των δύο σχολείων πάνω σε ιστορικά θέματα και κυρίως πάνω στην ενότητα που αφορούσε την 

ζωή στο Βυζάντιο. Το πρόγραμμα που δουλεύουμε για δύο χρόνια στην πλατφόρμα του e-twinning και 

εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αν. Αττικής  είναι το «Το πολυδιάστατο επτά 

(7) στη ζωή μας»  στο οποίο συμμετέχουν επτά καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων και από τα δύο σχολεία. 

Δύο ομάδες του προγράμματος με υπεύθυνους τον κ. Κουτρούμπα Αθανάσιο (ΠΕ15) για το 7o Γυμν. 

Αχαρνών και την κ. Σαμαρίδη Νίκη ( ΠΕ02)  για το 7o Λύκειο Αχαρνών συνεργάστηκαν για να 

γνωρίσουν και να συναισθανθούν την ζωή των ανθρώπων μια; άλλης ιστορικής πραγματικότητας, αυτής 

του Βυζαντίου.   

 

Abstract: 

The teaching plan that has been chosen in order to examine the data related to the principles and 

philosophy of secondary education through the use of Technologies of Information and Communication 

in Education  is that of presentation of life in Byzantium. The purpose of this scenario is to develop  

multiple skills of young students  and to acquire the knowledge of metacognition (learning how to 

learn). The venture, though it was crowned with success and formed a good model of creating didactic 

scenarios based on the method of "blended learning" and cooperative learning from distance, had the 

difficulties that the education faces in general and the teaching in Greek class in particular, especially 

from distance. 
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Ειδικά στοιχεία 

Πρόγραμμα: «Το πολυδιάστατο επτά (7) στη ζωή μας» 

 

Συνεργαζόμενα Σχολεία: 7ο  Λύκειο και 7ο  Γυμνάσιο Αχαρνών 

 

Θεματική ενότητα: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο  

Διάρκεια εργασιών:  5 εβδομάδες 

Συνεργαζόμενοι καθηγητές: 

Κουτρούμπας Αθανάσιος (ΠΕ15) - 7o Γυμνάσιο Αχαρνών 

   Σαμαρίδη Νίκη – 7o Λύκειο Αχαρνών (ΠΕ02) 

 

Γενική Στοχοθεσία προγράμματος  υπό το πρίσμα της  εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και της ιδιαιτερότητάς της 

 

Το σχέδιο εργασίας που έχει επιλεγεί προκειμένου να  συνεξετάσουμε τα 

στοιχεία που αφορούν στις αρχές και στη φιλοσοφία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

μαθητών είναι αυτό της παρουσίασης της ζωής στο Βυζάντιο και της ανάπτυξης μέσω 

αυτού πολλαπλών δεξιοτήτων και μεταγνώσης. 

Μέσω της πλατφόρμας e-twinning επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός   πλαισίου 

συνεργατικής διδασκαλίας  περισσότερο ευέλικτου και ανοικτού, πιο κοντά στα 

βιώματα των μαθητών και στην ήδη κατακτημένη γνώση τους. Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να αυτενεργούν και να ελίσσονται περισσότερο ανάλογα με το ενδιαφέρον 

των ομάδων . Το ίδιο όμως ισχύει και για τους μαθητές που μέσω της πλατφόρμας 

του e-twinning και των νέων τεχνολογιών τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούν 

ελεύθερα και να συνεργάζονται χωρίς τα εμπόδια του χώρου και του χρόνου.  

Καθώς απώτατος σκοπός των προγραμμάτων e-twinning είναι να καλλιεργήσουν 

δεξιότητες μεταγνώσης, οι μαθητές  αναπτύσσουν μέσω της πλατφόρμας την αίσθηση 

ευθύνης αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την πορεία έρευνας και διαμοίρασης της 

πληροφορίας και των αρμοδιοτήτων προς τα άλλα μέλη ( sharing information). 

Στο συγκεκριμένο θέμα, που έχει επιλεγεί με τη συμμετοχή  της ομάδας, ο 

εκπαιδευτικός σε ρόλο καθοδηγητή και οι μαθητές αυτενεργούν δημιουργώντας 

μικρές ομάδες εργασίας που εξετάζουν διάφορα πολυτροπικά αποσπάσματα και είτε 

τα σχολιάζουν παραγωγικά είτε τα αναδομούν συγχρονικά μέσω των νέων 

τεχνολογιών.   

Συνεπώς, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται προκειμένου μέσω 

αυτού να μεταφερθεί και να ξαναζωντανέψει το αφήγημα τοποθετώντας το στη 

σύγχρονη πραγματικότητα (Αργύρης Μ., 2002). 

Η διαθεματικότητα υφίσταται ως βασική αρχή στο συγκεκριμένο σενάριο, 

καθώς οι μαθητές καλούνται να αντλήσουν και να αξιοποιήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες από άλλα μαθήματα όπως η ιστορία, η πληροφορική, τα καλλιτεχνικά 

κ.τ.λ. (βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων 

Σπουδών και αναλυτικά προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ΦΕΚ 

303Β/13-03-03 και ΦΕΚ 304Β/13-03-03, 2003).  Η γνώση αλληλοτροφοδοτείται και 

οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν πραγματική ενσυναίσθηση  της ιστορικής εποχής 

και τη ζωής των  μεσαιωνικών συνανθρώπων μας που έζησαν στην περιοχή μας 

(Δερβίσης Σ., 1999). 
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Ο νέος μεθοδολογικός τρόπος μάθησης μέσα από το σενάριο που εξετάζουμε 

είναι κυρίως και πάνω απ' όλα συνεργατικός και βιωματικός. Οι μαθητές καλούνται 

να συναισθανθούν και να βιώσουν μέσα από τη δική τους ιδιοσύστατη και τη 

συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας τις εμπειρίες  και τα συναισθήματα των  

καθημερινών Βυζαντινών ηρώων των πολυτροπικών κειμένων και στη συνέχεια να 

βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα (Γκίκας Ε., 2002). 

Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί η ξεκάθαρη στοχοθεσία του παραπάνω 

σχεδίου, που οδηγεί με αποτελεσματικό τρόπο τον ενήλικα μαθητή στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης, καθώς και στην απόκτηση βασικών γνώσεων. Ο 

μαθητής μαθαίνει, επεξεργάζεται, αφομοιώνει και τελικώς ενεργεί. 

 Τέλος,  το συγκεκριμένο σχέδιο με χρήση των Τ.Π.Ε. δίνει την ευκαιρία στον 

ενήλικα μαθητή να ανακαλύψει και να αναδείξει στοιχεία και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του που διαφορετικά θα παρέμεναν σε λανθάνουσα μορφή, 

κρυμμένα μέχρι ίσως να ξεδιπλωθούν κάποτε άλλοτε (Κοντογιαννοπούλου-

Πολυδωρίδη Γ., 1991). 

        Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη εργασία  στηρίζεται στους εξής 

άξονες: διαθεματικότητα, μέθοδο project,  μεθοδολογία δημιουργίας σεναρίου 

καινοτόμων δράσεων και εξ αποστάσεως δράσεων στην Εκπαιδευτική 

Διαδικασία, μεθοδολογία διαδραστικής άσκησης, εποικοδομιστικές 

δραστηριότητες. Χρησιμοποιείται μία μικτή προσέγγιση (Blended learning) της 

μάθησης, που όλοι οι μαθητές από κοινού, συνεργατικά προχωράνε προς μία 

ευρετική πορεία προς τη μάθηση, δηλαδή την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του 

μαθητή, ο οποίος μαθαίνει να σκέπτεται και να μην διαδραματίζει ρόλο απλού θεατή 

κατά την ώρα του μαθήματος, ούτε απλά να απομνημονεύει, αλλά να κατακτά τη 

γνώση (Δημαράκη Β., 2002) . 

 

Γενικός Σκοπός διδασκαλίας: 

 

 Να έλθουν σε επαφή οι μαθητές με τη καθημερινή ζωή των ανθρώπων ενός 

μεγάλου πολιτισμού, του Βυζαντινού,  ο οποίος έχει επηρεάσει βαθύτατα τον δικό 

μας και καθρεπτίζεται συχνά μέσα από τη συμπεριφορά μας. Να αποκτήσουν 

μεταγνώση μέσω των πολλών, εναλλασσόμενων, διδακτικών μεθόδων και των νέων 

τεχνολογιών. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό - μεταγνωστικό μέρος και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 

Α)ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 
1. Να γνωρίσουν και να συναισθανθούν οι μαθητές τη ζωή των ανθρώπων της 

εποχής   του Βυζαντίου. 

2. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις με το παρόν. 

3.Να διαμορφώσουν ιστορική συνείδηση δοκιμάζοντας να αναζητήσουν την 

ιστορική αλήθεια μέσα από αντικρουόμενες πηγές και εκτιμήσεις, ώστε να 

αντιληφθούν τη συνθετότητα της ιστορικής έρευνας και ερμηνείας (βλ. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Βασικό επιμορφωτικό υλικό: τόμος Β: Ειδικό  μέρος  

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, Μάιος-2011. ) 

4. Να διερευνήσουν-ανακαλύψουν τη γνώση με ενεργή εμπλοκή στη μαθησιακή 

διαδικασία. 

5. Να αξιοποιήσουν (εφαρμόσουν) πρότερη  γνώση και να τη χρησιμοποιήσουν 

δημιουργικά - συνθετικά στο παρόν. 
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Β) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ 

1.Να δουλέψουν σε ομάδες και να συνεργαστούν. 

2.Να γίνει καλλιέργεια δεξιοτήτων μεταγνώσης (κατανοώ τι ξέρω, τι θέλω να 

μάθω, πώς μαθαίνω κλπ). 

3. Να αυτενεργήσουν. 

4. Να υπάρξει δημιουργική αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους (κοινωνικός 

εποικοδομισμός) ( Βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Βασικό επιμορφωτικό υλικό: 

τόμος Α: Γενικό μέρος. Μάιος-2011). 

 

 Γ) ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ Τ.Π.Ε. 

1.Να έλθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες  και να αναπτύξουν τεχνολογικές 

δεξιότητες. 

2.Να δημιουργήσουν και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες που προσφέρει ένα 

πολυτροπικό κείμενο. 

 3.  Να ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από τις σύγχρονες πηγές μάθησης (κυρίως 

τις ηλεκτρονικές). 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Π.Ε.: 

Επεξεργαστής Κειμένου (Word, Writer), Λογισμικό παρουσιάσεων (Powerpoint, 

impress), Φυλλομετρητής Διαδικτύου, συγκεκριμένες Ιστοσελίδες του Διαδικτύου 

(ιστορικού περιεχομένου, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικές εκδόσεις 

εφημερίδων κ.ά.), Ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης (Google), CENTENNIA, 

Λογισμικό νοητικών χαρτών (C-MAP), βίντεο από το YouTube, κλειστό λογισμικό 

«Βυζαντινή Ιστορία», writecomics, skype. 

 

Ημερολόγιο εφαρμογής προγράμματος 

 

Οργάνωση τάξης-Σύντομη περιγραφή:  Το σενάριο του προγράμματος για 

να ολοκληρωθεί και να αξιολογηθεί επιτυχώς χρειάστηκε 5 εβδομάδες.  

Το πλαίσιο που ακολουθήθηκε ήταν σε γενικές γραμμές το σχεδιασμένο που 

τίθεται παρακάτω:   

 1. Τετάρτη 01/10/2014: Γνωστοποιήθηκε στους μαθητές  η συμμετοχή 

του σχολείου στο πρόγραμμα e-twinning . Στη συνέχεια της πρώτης μέρας η τάξη 

χωρίστηκε σε 5 ομάδες των 3 ατόμων. Ανατέθηκε στους μαθητές ως εργασία για την 

επόμενη φορά να δημιουργήσουν στο Power Point  7 διαφάνειες σχετικά με τη ζωή 

στο Βυζάντιο. Στους μαθητές που δεν γνώριζαν τη χρήση του λογισμικού έγινε η 

σχετική διδασκαλία με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών που ήξεραν. Παρόμοιες 

εργασίες ανέθεσε και η καθηγήτρια του συμπράττοντος σχολείου 

2. Τετάρτη 15/10/2014:  Έγινε από τα παιδιά μία πολύ σύντομη 

παρουσίαση του αντικειμένου που εξετάζαμε μέσω του ανοιχτού κώδικα λογισμικού 

impress του open office  και με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, ενώ της 

παρουσίασης προηγήθηκε σύντομη αφόρμηση μέσω του κλειστού λογισμικού 

centennia από τον διδάσκοντα. Επίσης, ανοίξαμε από κοινού με το συμπράττον 

σχολείο ιστολόγιο (blog) για την ανάρτηση εργασιών. 

3. Τετάρτη 05/11/2014:  Στο εργαστήριο Πληροφορικής  έγινε 

ολιγόλεπτη ανατροφοδότηση μέσω του κλειστού λογισμικού «Βυζαντινή Ιστορία». 

Οι μαθητές έγραψαν τις παρατηρήσεις τους στον επεξεργαστή Κειμένου ανοιχτού 

κώδικα (Writer).  Στη συνέχεια τα τελευταία λεπτά προχώρησαν  την αναζήτησή τους 

σύμφωνα με τις οδηγίες  των διανεμηθέντων ήδη από την πρώτη ημέρα φύλλων 
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εργασίας, ενώ το συμπράττον σχολείο μας κάλεσε να συναντηθούμε και να 

συζητήσουμε μέσω της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης skype. 

4. Τετάρτη 12/11/2014: Στο εργαστήριο Πληροφορικής  με τη χρήση 

Διαδικτύου οι μαθητές αναζήτησαν  πληροφορίες, συνεργάστηκαν μεταξύ τους και 

συμπλήρωσαν σε έγγραφο του Word, σχεδίασαν σε εφαρμογή του  writecomics, 

χρησιμοποίησαν εφαρμογές πλοήγησης κτλ προκειμένου να ολοκληρώσουν τα φύλλα 

εργασίας τους. Αποθήκευσαν τις εργασίες τους στο myspace του e-twinning. 

5. Τετάρτη 03/12/2014: Στην αίθουσα του τμήματος έγινε η τελική 

παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας στην ολομέλεια της τάξης με τη βοήθεια του 

διαδραστικού πίνακα. Επίσης, στο τέλος πραγματοποιήθηκε και η αξιολόγηση του 

σεναρίου από τους μαθητές και των δύο σχολείων.     

 

Αναλυτική πορεία διδασκαλίας 

                                                  

            Στην πρώτη μέρα γνωστοποίησα στους μαθητές τη συμμετοχή μου στο 

σχετικό σεμινάριο και τους ενημέρωσα σχετικά με την προγραμματιζόμενη 

διδασκαλία τόσο στο διαδραστικό πίνακα της τάξης όσο και στο εργαστήριο 

Πληροφορικής. 

 Στη συνέχεια της πρώτης μέρας η τάξη χωρίστηκε σε  5 ομάδες των 3 

ατόμων. Συνολικά το πρόγραμμα είχε 15 ενεργούς μαθητές και η επιλογή των 

ομάδων και των θεμάτων έγινε από τους μαθητές με τη χρήση πολύχρωμων κλήρων. 

Συγκριμένα μοιράστηκαν πέντε τριάδες χρωματιστών κλήρων που οι μαθητές 

διάλεξαν τυχαία.  Κάθε ομάδα που τα μέλη της είχαν το ίδιο χρώμα καρτελάκι 

κάθισαν κοντά και διαχωρίστηκαν από τους υπολοίπους. Ο διαχωρισμός έγινε 

αισθητός με την μετακίνηση των ενηλίκων σε θρανία παρακείμενα. Έτσι, στην 

αίθουσα σχηματίστηκαν πέντε τριάδες μαθητών, τυχαία τοποθετημένων σε αυτές για 

την αποφυγή δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας -  «κλίκας» (Johnson D., Johnson R, 

Holubec E., 1993). 

        Οι νεοδημιουργηθείσες ομάδες προσδιορίστηκαν με βάση τα χρώματα των 

κλήρων που είχαν επιλέξει. Είχαμε λοιπόν την ομάδα των κόκκινων, των γαλάζιων, 

των πράσινων,   των κίτρινων και των γαλατάδων (των άσπρων). Έπειτα, η κάθε 

ομάδα ανέλαβε με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας που τους είχαν δοθεί να βρει και 

να εμβαθύνει στο θέμα που τους είχε δοθεί να εξετάσουν. Τα θέματα που οι ομάδες 

καλούνταν να ασχοληθούν ήταν: 1. Η οικογενειακή ζωή στο βυζάντιο, 2.Η 

εκπαίδευση στο Βυζάντιο, 3. Η κατοικία στο Βυζάντιο, 4. Η διατροφή και η ένδυση, 

5. Η περίθαλψη, ο θάνατος  και η ιατρική της εποχής, 6. Η ψυχαγωγία, 7. O 

μοναχισμός. Ανατέθηκε στους μαθητές ως εργασία για την επόμενη συνάντηση να 

δημιουργήσουν στο Power Point  7 διαφάνειες σχετικά με τη ζωή στο Βυζάντιο και 

ειδικότερα τις παραπάνω ενότητες. Στους μαθητές που δε γνώριζαν τη χρήση του 

λογισμικού έγινε η σχετική διδασκαλία με την ενεργή συμμετοχή όσων μαθητών την  

ήξεραν. Μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για το πώς θα 

εργαστούν οι ομάδες και των δύο συμπραττόντων σχολείων, σε ποιες πηγές να 

απευθυνθούν και σε ποια ερωτήματα θα πρέπει να απαντάει το κάθε μικρό ομαδικό 

project του κάθε σχολείου.  Σε αυτό βοήθησαν και τα διανεμημένα φύλλα εργασίας 

που κάθε ομάδα είχε στα χέρια της. 

       Αν και στη αρχή οι ομάδες έδειχναν να μην έχουν «δεθεί» μεταξύ τους, η τελική 

ονοματοδοσία, τα αστεία και ο κοινός στόχος τους βοήθησαν αρκετά. Οι πιο 

ενδιαφέρουσες στιγμές ήταν αυτές που οι ομάδες των δύο συμπραττόντων σχολείων 

συνεργάζονταν μέσω skype. 
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      Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας οι μαθητές  κάθισαν  στις ομάδες που είχαν 

επιλέξει. Έγινε σύντομη αφόρμηση μέσω του κλειστού λογισμικού centennia από τον 

διδάσκοντα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές μία πολύ σύντομη 

παρουσίαση του αντικειμένου που εξετάζαμε μέσω του ανοιχτού κώδικα λογισμικού 

impress του open office με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Οι μαθητές  

εργάστηκαν ανά ομάδες υπό τη διακριτική, αλλά υποβοηθητική, κατά την προσωπική 

μου κρίση, παρακολούθησή μου.  

  Στην διάρκεια της τρίτης συνάντησης οι ομάδες κάθισαν στο σχολικό εργαστήριο 

Πληροφορικής, όπου έγινε ολιγόλεπτη ανατροφοδότηση μέσω του κλειστού 

λογισμικού «Βυζαντινή Ιστορία». Οι μαθητές έγραψαν τις παρατηρήσεις τους στον 

επεξεργαστή Κειμένου ανοιχτού κώδικα (Writer). Στη συνέχεια η κάθε ομάδα 

ασχολήθηκε με την αναζήτηση και την ολοκληρωμένη απάντηση των φύλλων 

εργασίας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας κάθε ομάδας με ενημέρωνε τακτικά για την 

πορεία της εργασίας και για τις δυσκολίες, ενώ γινόταν και ανταλλαγή ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας με τους μαθητές του άλλου σχολείου. Τα αποτελέσματα των κοινών 

εργασιών  μας είχε συμφωνηθεί να τα αποθηκεύουμε στο myspace του e-twinning. 

  Κατά τον ίδιο τρόπο τα παιδιά εργάστηκαν και κατά την διάρκεια της τέταρτης 

συνάντησης που και αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής με 

μεγαλύτερη ένταση αυτή τη φορά. Βρήκαν μερικές ακόμα συμπληρωματικές 

πληροφορίες και ετοιμάστηκαν για τη  τελική σύνθεση των  διερευνητικών εργασιών. 

    Στην αίθουσα του τμήματος έγινε η τελική παρουσίαση των εργασιών κάθε ομάδας 

στην ολομέλεια της τάξης σε ένα νοητό «Π» με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα 

και της εφαρμογής skype.  Η κάθε ομάδα ανακοίνωσε στην τάξη  και στα δύο 

σχολεία τα ευρήματά της. Οι ανακοινώσεις έγιναν από ένα μαθητή  κάθε ομάδας που 

είχε οριστεί από πριν.  

     Στο τέλος έγινε μια ολοκληρωμένη σύνθεση-ανατροφοδότηση των επτά εργασιών, 

ενώ η  αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη  δημιουργική γραφή από τους μαθητές 

και των επτά ομάδων ενός ημερολογίου για την ημέρα ενός ενήλικα στο Βυζάντιο και 

ιδιαίτερα στη Βασιλεύουσα.  

    Μετά τη λήξη των συζητήσεων και το πέρας του πενταώρου οι μαθητές κι εγώ ως 

εκπαιδευτικός της τάξης τακτοποιήσαμε την αίθουσα και την αφήσαμε έτοιμη 

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο εκπαιδευτικό. 

       Και οι πέντε εργασίες των ομάδων, καθώς και τα ημερολόγια όσων μαθητών το 

επιθυμούσαν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα που δημιουργήσαμε για το πρόγραμμα. 

 

Συμπέρασμα 

 

Συμπερασματικά, η ομαδική διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. αποτελεί μία πολύ 

ενδιαφέρουσα πρόκληση για τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, που παρά τις όποιες 

δυσκολίες που πιθανόν παρουσιάζει η εφαρμογή της, βοηθά στη διαμόρφωση ενός 

«ζεστού» και εύφορου μαθησιακού εδάφους κατάλληλου για την ανάπτυξη νέων 

δεξιοτήτων και γνώσεων στους μαθητές ενώ μαθαίνουν να συνεργάζονται με 

απομακρυσμένους συνεργάτες και να παράγουν από κοινού ένα κάποιο αποτέλεσμα. 

 Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι από τους 15 (δεκαπέντε) μαθητές, 12 ( 

δώδεκα) δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την εφαρμογή του προγράμματος, οι (δύο) 2 

πολύ ικανοποιημένοι, ενώ 1 (ένας) μόνο δήλωσε ότι του ήταν αδιάφορο. Το ποσοστό 

αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό και επιτυχές. 

Παρόμοιες παρατηρήσεις υποβλήθηκαν και από τους μαθητές του 

συμπράττοντος σχολείου. 
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Περίληψη 

          Τα Γυμνάσια αποτελούν τους χώρους εκπαίδευσης και προετοιμασίας των αυριανών πολιτών και 

έτσι η πραγματοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Comenius αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός 

αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  που υλοποιήθηκε κατά τη διετία 

2013-2015 στο 2
ο
 Γυμνάσιο Καισαριανής  με τίτλο ”Connect to a Green World” . 

         « H Σύνδεση σε ένα Πράσινο Κόσμο » είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, στο οποίο μαθητές 

Γυμνασίου από 7 σχολεία της  Ευρώπης  συνεργάστηκαν  για τη χρήση και τα οφέλη των εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας, με μαθητοκεντρικές μεθόδους μάθησης, χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, καθώς 

και τις νέες τεχνολογίες ως μέσα επικοινωνίας και συνεργασίας. 

           Η εφαρμογή του προγράμματος δημιούργησε  στα πλαίσια του σχολείου νέα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, που στηρίζονται στον μαθητοκεντρισμό, ένωσε την σχολική κοινότητα, τους γονείς και την 

τοπική κοινωνία με κοινές δραστηριότητες που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα προάγοντας  

ταυτόχρονα την ισότητα, τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ των λαών.  

 Λέξεις- Κλειδιά: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Διεπιστημονικότητα, Συνεργασία, Μαθητοκεντρισμός 

 

Abstract 

            Secondary schools are now places of education and preparing tomorrow's citizens and thus 

make European Comenius program acquires particular importance. The purpose of this paper is to 

present a European program that was implemented during the years 2013-2015 in Kaisariani 2nd 

Gymnasium titled "Connect to a Green World". 

This is an interdisciplinary program in which secondary school students from 7 schools across Europe 

worked on the use and benefits of alternative energy sources with learner-centered methods, using 

English as the language of communication , and new technologies as a means of contact and 

cooperation. 

             Implementation of the European Programme "Connect to a Green World" created within the 

school new learning environments based on student-centered methologies., united the school 

mailto:helenpap8@gmail.com
mailto:mbakou@gmail.com
mailto:mskarlatou@tzannis.gr


  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

46 

 

community, parents and the local community through joint activities concerning environmental issues 

while promoting equality, friendship and peace between all. 

  

Key Words: European Programme, interdisciplinarity, cooperation, student- centered learning 

 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη για Δια Βίου Μάθηση, 

διαμορφώνει το ρόλο της εκπαίδευσης ο οποίος  συνίσταται στο να εφοδιάσει τους 

μαθητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας και Μάθησης. Τα Γυμνάσια αποτελούν σήμερα τους χώρους 

εκπαίδευσης και προετοιμασίας των αυριανών πολιτών και έτσι η πραγματοποίηση 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Comenius αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός αυτής της 

εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  που υλοποιήθηκε κατά το 

σχολικά έτη 2013-2015 στο 2
ο
 Γυμνάσιο Καισαριανής  με τίτλο :”Connect to a Green 

World” το οποίο αποτελεί σχολική σύμπραξη μεταξύ 7 ευρωπαϊκών σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών: Ισπανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, 

Ρουμανία, Γερμανία και Τουρκία. 

 « H Σύνδεση σε ένα Πράσινο Κόσμο » είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, στο 

οποίο οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 7 σχολεία σε όλη την Ευρώπη  

εργάστηκαν  για τη χρήση και τα οφέλη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με 

μαθητοκεντρικές μεθόδους μάθησης, χρησιμοποιώντας την αγγλική ως γλώσσα 

επικοινωνίας μεταξύ των χωρών, καθώς και τις νέες τεχνολογίες ως μέσο επαφής, την 

έρευνα και η παρουσίαση του περιεχομένου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος όπως έχουν συμφωνηθεί και από τις 

7 χώρες -εταίρους με συντονίστρια χώρα την Ισπανία είναι :1)οι μαθητές να 

γνωρίσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αποκτήσουν θετική στάση ως προς 

τη χρήση τους και να πιστέψουν στην σημασία τους για το βιώσιμο μέλλον του 

πλανήτη μας. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με τη μορφή μελετών, αναλύσεων, 

συγκρίσεις, τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, εκθέσεις κ.λπ.2) Να έρθει η  

επιστήμη πιο κοντά στους μαθητές με αλληλεπιδραστικές και βιωματικές 

δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τη δημιουργία μοντέλων και την εκτέλεση των 

πειραμάτων, τα ερωτηματολόγια κ.λπ.3) Να αναπτύξουν όλοι, μαθητές και 

καθηγητές, δεξιότητες στην Αγγλική Γλώσσα με την εκπαιδευτική προσέγγιση 

CLIL.4) Να διευρύνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους πνευματικούς και 

πολιτισμικούς  ορίζοντές τους, να αναπτύξουν αισθήματα κατανόησης, αποδοχής και 

σεβασμού προς τους διαφορετικούς πολιτισμούς, να αποκτήσουν Ευρωπαϊκή 

συνείδηση. Αυτό θα γίνει μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, βίντεο, τηλεδιασκέψεις, μια κοινή ιστοσελίδα και μέσα από το ίδιο το 

πρόγραμμα κινητικότητας. 5)Να βελτιώσουν και να αναπτύξουν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί τις δημιουργικές δεξιότητες ΤΠΕ, αφού η Τεχνολογία Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία και τη 

συνεργασία μεταξύ των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος. 

 

Η Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Για την εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τα 

παρακάτω:  

Σεπτέμβριος 2013 

1.Για την επικοινωνία και την συνεργασία μεταξύ των μελών της Ελληνικής ομάδας  

αλλά και των χωρών μεταξύ μας, δημιουργείται  λογαριασμός στο facebook με όνομα 

«Connect to a Green World», όπου ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των εταίρων. 

Επίσης  δημιουργείται επίσημη ιστοσελίδα (http://www.connecttoagreenworld.com), 

http://www.connecttoagreenworld.com/
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όπου αναρτώνται πληροφορίες από τον υπεύθυνο συντονιστή σχετικά με την εξέλιξη 

του προγράμματος. Τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι γονείς και η τοπική κοινωνία 

ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του σχολείου(http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/) 

και την Ελληνική σελίδα facebook του προγράμματος (Cgw hellas). 

2.Δημιουργία λογότυπου της χώρας. Αφιερώσαμε δύο συναντήσεις με τους μαθητές 

μας για να εξηγήσουμε τι είναι το λογότυπο, πώς πρέπει να συνδέεται με τα 

χαρακτηριστικά της Ελλάδας, της Ευρώπης και του θέματος του προγράμματος  και 

αφού τα παιδιά ζωγράφισαν έγινε επιλογή του λογότυπου με ψηφοφορία όλων των 

μαθητών του σχολείου.  

3.Κατασκευή «περίπτερου» Comenius στην είσοδο του σχολείου, όπου αναρτώνται 

τα προϊόντα Comenius και τα Newsletters που εκδίδονται κάθε μήνα από τη 

συντονίστρια χώρα Ισπανία. 

7- 11 Οκτωβρίου 2013 

 Επίσκεψη στο σχολείο Colegio Nuestra Senora del Carmen,  San Fernando  

Για τις ανάγκες της κινητικότητας μας στην Ισπανία, οι μαθητές της παιδαγωγικής 

ομάδας Comenius 

-ζωγράφισαν σε ομάδες σε μεγάλα χαρτόνια έξι ( 6) αφίσες με θέμα την ανακύκλωση 

οι οποίες συμμετείχαν σε έκθεση στο σχολείο της Ισπανίας τον Οκτώβριο του 2013. 

-εκπόνησαν και παρουσίασαν στη τελετή έναρξης στην Ισπανία 

δύο ηλεκτρονικές παρουσιάσεις που αφορούν την ηλιακή 

ενέργεια και την ανακύκλωση, 

ένα βίντεο στο οποίο παρουσίαζαν την χώρα τους, το 

δήμο τους και το σχολείο τους και  

ένα τραγούδι για την ανακύκλωση του οποίου μόνοι 

έγραψαν τους στίχους και συνέθεσαν τη μελωδία.  Το 

πρόγραμμα της κινητικότητας στην Ισπανία και οι 

εργασίες των μαθητών βρίσκονται  στην ιστοσελίδα του 

σχολείου: http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/ 

Στην Ισπανία οι εκπαιδευτικοί των παιδαγωγικών 

ομάδων και των 7 χωρών  συζητούν και  αποφασίζουν 

τις κοινές δράσεις τους για τα επόμενα δύο χρόνια. 

 

ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

1.Videoconferences 

Όλες οι χώρες της Σύμπραξης συμφώνησαν να συζητούν ανά δύο  με τη χρήση της 

ψηφιακής  τεχνολογίας, για τα θέματα που αφορούν τη προστασία του πλανήτη 

μας.  Έτσι καταρτίστηκε το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 

Α)ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ  

Χωριστήκαμε σε ομάδες .Κάθε ομάδα περιέγραφε πώς η Καισαριανή αξιοποιεί τις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Δήμος μας για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

Β)ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!    

 Χωριστήκαμε σε ομάδες και παρουσιάσαμε την αξία του νερού γενικά και πώς η 

Καισαριανή αξιοποιεί το νερό. 

Γ)ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 Χωριστήκαμε σε ομάδες, ερευνήσαμε και μελετήσαμε  ό, τι αφορά την  ανακύκλωση 

στα Ελληνικά σπίτια και πώς οι τοπικές αρχές προωθούν την συλλογή των 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Δ)ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το λογότυπο της 

Ελληνικής ομάδας 

Comenius 

 

http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/
http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/
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Χωριστήκαμε σε ομάδες, εκπονήσαμε και παρουσιάσαμε στους Ισπανούς φίλους μας  

ηλεκτρονικές εργασίες που αφορούν τους Εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας και τα ζώα 

που βρίσκονται υπό εξαφάνιση. 
 Όλο το υλικό των τηλεδιασκέψεων (powerpoint, κείμενα σε Word) βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου(http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/) 

  

Τηλεδιάσκεψη της ομάδας CGW Hellas στο 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής  

2. SURVEY – Green Homes 

Η ομάδα κάθε χώρας διενήργησε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου με θέμα Τα 

«ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ» . Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα με τη βοήθεια διαγραμμάτων. 

 

 

  

 

  Η έρευνα «Πράσινα Σπίτια»  

Όλο το υλικό της έρευνας όπως το ερωτηματολόγιο και η στατιστική επεξεργασία 

των απαντήσεων βρίσκονται στην διεύθυνση http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/ 

3. Cycling around town. 

Η ομάδα Comenius οργάνωσε ποδηλατοδρομία στην πόλη της Καισαριανής Οι 

μαθητές δημιούργησαν δικό τους φυλλάδιο που αφορούσε την προστασία του 

περιβάλλοντος , ντύθηκαν στα πράσινα, ξεχύθηκαν στο πάρκο της Καισαριανής , 

μοίρασαν τα φυλλάδια και μίλησαν με τους πολίτες. 
 

  

What source of energy does the main 
heating system use?

Gasoil         
86%

Natural 
Gas 
14%

Electricity

Wood /Biomass

Gasoil         

Natural Gas 

Other

Do you use a secondary heating 
system?

Fireplace
75%

Wood 
stove 

9%

Electric 
radiators 

8%

Other( 
BIOMASS)

8%

Fireplace

Wood stove 

Electric radiators 

Other( BIOMASS)

http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/
http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/
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Ποδηλατοδρομία του CGW Hellas στην Καισαριανή 

 

4. Pen pals 

Δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με τα e-mail των μαθητών και των 7 χωρών. Οι 

μαθητές διαφορετικών χωρών επικοινωνούν ανά ζεύγη και ανταλλάσουν 

πληροφορίες σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα με κοινή γλώσσα τα Αγγλικά. 

Περίπου 180 μαθητές και από τις 7 χώρες επικοινώνησαν ανά ζεύγη!!!  
 
5) Εco-homes (Οικολογικά σπίτια) 
 Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή στην Αγγλική γλώσσα με την εξειδικευμένη ορολογία 

που αφορά την κατασκευή ενός σπιτιού που χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Προχώρησαν σε κατασκευή αφισών  ανά ομάδες με 

θέμα το οικολογικό σπίτι(eco home) και  σε κατασκευή μακέτας οικολογικού σπιτιού.  

 

 
κατασκευή μοντέλων από τους μαθητές 

6. The Quiz Show 

Κάθε χώρα- εταίρος δημιουργεί  ένα διαγώνισμα που αποτελείται από 4 ερωτήσεις  

προκλήσεις σύμφωνα με συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Το λογότυπο της κοινής μας δραστηριότητας εμπνευσμένο από την Ελληνική ομάδα.  

 Η Ελληνική ομάδα προωθεί το quiz στις 

ομάδες των εταίρων …και έτσι όλοι 

καλούνται να επιδοθούν σε πολλές 

δραστηριότητες (σταυρόλεξα, παιχνίδια, 

σπαζοκεφαλιές κ.α.) που  αφορούν τις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας , αλλά και 

την κουλτούρα των χωρών- εταίρων του 

προγράμματος. Στο τέλος της διετίας 

βγήκαν και παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσματα του Quiz Show. 
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Η τελική επίδοση των 7 χωρών  

 

7. Mobilities 

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών της ευρωπαϊκής σχολικής σύμπραξης, η Ελληνική 

ομάδα πραγματοποίησε 6 ταξίδια στα  οποία μετακινήθηκαν  καθηγητές και μαθητές 

της ομάδας Comenius 

 Επίσκεψη στην Ισπανία στις 7-10-2013 έως 11-10-2013 στο σχολείο 

Colegio Nuestra Señora del Carmen 

 Επίσκεψη στην  Φιλανδία στις 9-12-2013 έως 13-12-2013 στο σχολείο 

των Φιλανδών εταίρων μας  Piikkion yhtenaiskoulou (Kaarina )  
 Επίσκεψη στη Πολωνία στις 5-5-2014 έως 9-5-2014 στο σχολείο 

Gimnazjum nr 5 im. Mikolaja Kopernika ( Piotrkow Trybunalski )        

 Επίσκεψη στην Ρουμανία στις 6-10-2014 έως 10-10-2014 στο σχολείο  
Scoala Gimnaziala Cristesti  

 Επίσκεψη στην Γερμανία στις 8-12-2014 έως 12-12-2014 στο σχολείο 
Wöhlerschule (General secondary school)  

 Επίσκεψη στην Τουρκία στις 4-5-2014 έως 8-5-2015 στο σχολείο Toki 

Salih Sukriye Yoluc Ortaokulu 

Στις 10-3-2014 έως 14-3-2014 πραγματοποιήθηκε η κινητικότητα στην Ελλάδα. 

Η ελληνική ομάδα Comenius υποδέχτηκε τους εταίρους σε μία υπέροχη τελετή 

έναρξης της εβδομάδας Comenius στην Καισαριανή. 
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Οι παρουσιάσεις των ξένων αποστολών  
σε όλη τη σχολική κοινότητα,
τους γονείς και την τοπική κοινωνία. 

 

Comenius 2014-15
6 ξένες αποστολές επισκέπτονται την 

Ελλάδα

•

 
Τα αναλυτικά προγράμματα από κάθε κινητικότητα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/ όπως και στην ιστοσελίδα του 

προγράμματοςhttp://www.connecttoagreenworld.cοm 

 

Συμπεράσματα 

 

Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Connect to a Green World”ενθάρρυνε 

μία διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, ενδυναμώνοντας τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας στα πλαίσια του σχολείου νέα μαθησιακά 

περιβάλλοντα, που στηρίζονται στον μαθητοκεντρισμό. 

Δεν θα ήταν τόσο μεγάλη η αξία των αποτελεσμάτων-προϊόντων του προγράμματος 

αν δεν υπήρχε στενή συνεργασία μεταξύ των σχολείων που βρίσκονται σε 

διαφορετικές χώρες 

Οι 7 κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη 

των παραπάνω στόχων και ειδικότερα η υποδοχή όλων των εταίρων στην Ελλάδα , 

στο 2
ο
 Γυμνάσιο Καισαριανής ,ένωσε την σχολική κοινότητα, τους γονείς και την 

τοπική κοινωνία με κοινές δραστηριότητες που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα 

και ειδικότερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ταυτόχρονα προάγουν την 

ισότητα, τη φιλία και την ειρήνη μεταξύ των λαών.  

Μέσω του έργου, οι μαθητές ανέπτυξαν μεγαλύτερη κατανόηση των διαφορετικών 

πολιτισμών και των διαφορετικών τρόπων ζωής. Έμαθαν να σέβονται τη διαφορετική 

κουλτούρα, γλώσσα και βιοτικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα ως 

κάτι θετικό. Με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, οι μαθητές έμαθαν να 

σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και να εξετάζουν  εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας ως έναν τρόπο για να βοηθήσουν όλους μας  να ζήσουμε σε έναν καλύτερο 

κόσμο. Όσον αφορά την αγγλική γλώσσα, οι μαθητές μας την χρησιμοποίησαν ως 

μέσο επικοινωνίας, ως κάτι χρήσιμο στην πραγματική ζωή και όχι απλά ως ένα ακόμη 

μάθημα  που πρέπει να μελετήσουν. Σε όλο το πρόγραμμα βέβαια κυριάρχησαν οι 

νέες τεχνολογίες και οι μαθητές εξοικειώθηκαν στη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ως εργαλείο δραστηριοποίησης τους στο γνωστικό επίπεδο, αλλά και ως 

μέσο γεφύρωσης και επικοινωνίας μεταξύ προσώπων, σκέψεων και συναισθημάτων. 

Οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας  διεύρυναν  τους ορίζοντές τους, σε 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες, κατανοώντας  ο ένας τον άλλοv 

καλύτερα και έμαθαν να εκτιμούν την «ενότητα στην πολυμορφία». Είχαν την 

ευκαιρία να μοιραστούν τους τρόπους εργασίας τους στο εκπαιδευτικό έργο, αλλά 

την ίδια στιγμή να αποκτήσουν νέες τεχνικές και μεθόδους που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Στις κοινές δραστηριότητες οι εκπαιδευτικοί 

διαφορετικών χωρών αντιμετώπισαν και ποικίλες  απόψεις στη χρήση των νέων 

http://2gym-kaisar.att.sch.gr/site/
http://www.connecttoagreenworld.cοm/
http://www.connecttoagreenworld.cοm/
http://www.connecttoagreenworld.cοm/
http://www.connecttoagreenworld.cοm/
http://www.connecttoagreenworld.cοm/
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τεχνολογιών και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Η διαχείριση και η εξεύρεση 

λύσεων  σε κοινούς  ή τα ατομικούς  προβληματισμοί που προέκυψαν , βοήθησαν  

τους εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να προωθήσουν και να χρησιμοποιούν 

τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι  δραστηριότητες αυτού του έργου οι οποίες 

προορίζονταν για  εκπαιδευτικούς διαφόρων θεμάτων (Ξένες Γλώσσες, Τεχνολογία, 

ΤΠΕ, Μαθηματικά, Οικιακή Οικονομία, Τέχνες, Γεωγραφία, Ιστορία κ.λπ. .)  

προώθησαν την διεπιστημονικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε εκπαιδευτικός θα 

είναι ένας καλύτερος δάσκαλος, με μια μεγάλη γενική παιδεία, έτοιμη για να 

σχηματίσει  τους ενεργούς πολίτες που η  Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται. 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenious 

Ιστορικά μονοπάτια της Ευρώπης 

The amazing game OF ANCIENT EUROPEAN TRAILS 
κ. Παπαχρήστου Μαρία 

κ. Κανελλοπούλου Ελένη 

ΕΔΡΑ : 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΕΛΛΗΣ & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 

210-2311488  

ΕMAIL:mail@1gym-kamat.att.sch.gr 

 

Περίληψη: 

Το 1ο Γυμνάσιο Καματερού Αττικής συμμετείχε από το Σεπτέμβριο του 2013 σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

σχολικής σύμπραξης Comenius υπό την επίβλεψη του ΙΚΥ. Το πρόγραμμα ήταν διετούς διάρκειας και 

φέρει τον τίτλο: ”The Amazing Game of the Ancient European Trails”. Συνέπραξαν 8 ευρωπαϊκά 

σχολεία από τις εξής χώρες: Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πολωνία, Τουρκία, Ιταλία και 

Βέλγιο. 

 

Λέξεις-Κλειδιά:  αλληλεπίδραση, διαθεματικότητα, δεξιότητες, διαφορετικότητα, δια βίου μάθηση, 

παρατήρηση, πολυπολιτισμικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Abstract:  

The 1st Highschool of Kamatero, Attica, has participated in the European school collaboration 

program “Comenius”, under the ΙΚΥ supervision, since September 2013. It was a 2-year program 

under the title: ”The Amazing Game of the ancient European Trails”. A total of 8 European schools 

collaborated, from the following countries: Romania, the United Kingdom, Spain, Poland, Turkey, 

Italy and Belgium. 

 

Key-words: interaction, interdisciplinarity, skills, dissimilarity, lifelong learning, observation, 

multiculturalism, teamwork teaching. 

Εισαγωγή 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα σχολεία. Η 

επίσκεψη στο Γυμνάσιό μας έλαβε χώρα το Φεβρουάριο 2015 με μεγάλη επιτυχία. 

Στη διάρκεια των δυο ετών σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την κατασκευή ενός 

παιχνιδιού γνώσεων με θέμα ‘’ιστορικά μονοπάτια της Ευρώπης΄΄. Το κάθε  

συμβαλλόμενο σχολείο επέλεξε ένα ιστορικής σημασίας μονοπάτι. Το ελληνικό 

μονοπάτι ήταν η διαδρομή Αθήνα –Αρχαία Ολυμπία. 

Στην πρώτη μας κινητικότητα στη Ρουμανία έγινε η παρουσίαση όλων των 

συμβαλλόμενων σχολείων και εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Επίσης τέθηκαν οι 

βάσεις για τις περαιτέρω εργασίες που αφορούσαν στη δημιουργία του παιχνιδιού 

μας. 

Στη δεύτερη κινητικότητα στην  Ισπανία παρουσίασε η κάθε χώρα το λογότυπο , τη 

μασκότ και τις ζωγραφιές των μαθητών που θα αποτελούσαν το ταμπλό του 

παιχνιδιού. Επιλέχτηκε ως λογότυπο του παιχνιδιού το σχέδιο των μαθητών της 

Ρουμανίας και ως μασκότ η ελληνική κατασκευή που ήταν μια κουκουβάγια σύμβολο 

της γνώσης και  

της σοφίας. 

 

Στην Τρίτη κινητικότητα στην Τουρκία παρουσιάσαμε τα ιστορικά  μονοπάτια και τις 

διαδρομές μας το κάθε σχολείο. Αυτά τα είχαμε ήδη  επιλέξει αφιερώνοντας ώρες 
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διδασκαλίας στα πλαίσια των μαθημάτων Γεωγραφίας και Αγγλικών  προκειμένου να 

εξοικειωθούν οι μαθητές μας με αυτά.. 

Η  Ελλάδα δεν συμμετείχε στην τέταρτη κινητικότητα στην Πολωνία λόγω 

εξετάσεων .Εκεί πραγματοποιήθηκε διδασκαλία σε σχέση με το μονοπάτι της 

Πολωνίας. Επίσης  σχεδιάστηκε το κουτί  για το ταμπλό και τα αξεσουάρ του 

παιχνιδιού.  

Στην Πέμπτη κινητικότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανταλλάξαμε τις ερωτήσεις του 

παιχνιδιού τις οποίες είχαμε διαχωρίσει σε εύκολες και δύσκολες .Επίσης ορίσαμε 

τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Η έκτη κινητικότητα ήταν η Ελλάδα. Αφού πραγματοποιήσαμε μια εντυπωσιακή 

υποδοχή τους γνωστοποιήσαμε το δικό μας μονοπάτι με εκδρομές στην Ακρόπολη 

και στην Αρχαία Ολυμπία. Κατασκευάσαμε και παρουσιάσαμε την κλεψύδρα. 

Στην έβδομη κινητικότητα στο Βέλγιο παρουσιάστηκε η σβούρα-ζάρι και κάναμε 

δοκιμή διεξαγωγής του παιχνιδιού στην επιτραπέζια έκδοσή του. 

Στην όγδοη και τελευταία κινητικότητα στην Ιταλία το παιχνίδι ήταν ήδη έτοιμο. 

Παίχτηκε στον κήπο ενός παλατιού με πιόνια τους μαθητές, ταμπλό το έδαφος. Ο 

κάθε μαθητής-πιόνι ήταν ντυμένος με χαρακτηριστική της χώρας του  ενδυμασία. Το 

ελληνικό πιόνι-μαθήτρια ήταν  μια αρχαία Ιέρεια που σχετίζονταν με το ιστορικό μας 

μονοπάτι.  
 

 

 

Φωτο 1: Μαθητές-Πιόνια 
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                                       Φωτο 2: Διεξαγωγή παιχνιδιού 

 

Στην Ιταλία επίσης πραγματοποιήθηκε και η τελετή λήξης του παιχνιδιού-

προγράμματος. 
 

 

                                 Φωτο 3: Τελετή λήξης. 

Στόχοι  

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζονται στα εξής σημεία: 

Ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων σχετικά με τα ποικίλα εκπαιδευτικά συστήματα 

,η αναγνώριση ομοιοτήτων και διαφορών στους τομείς πολιτισμού, τρόπου σκέψης, 

καθημερινού τρόπου ζωής και παραδόσεων (ήθη-έθιμαα). 

Επιμέρους στόχοι ήταν  επίσης η κινητοποίηση των μαθητών για βιωματική μάθηση 

και χρήση των γνώσεων των ξένων γλωσσών, υπολογιστών, ο σεβασμός και η 

αποδοχή της διαφορετικότητας. 

  Μεταξύ των υποχρεώσεων του σχολείου μας ήταν και η ανάδειξη στην τοπική 

κοινωνία του προγράμματος καθώς και των εκδηλώσεων σχετικά με αυτό. 
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Μεθοδολογία 

Η κύρια διδακτική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική . 

Εφαρμόστηκε συχνά η διαθεματικότητα αφού συνεργαστήκαμε με συναδέλφους 

πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων όπως με την καθηγήτρια καλλιτεχνικών, την 

καθηγήτρια μουσικής ,τον καθηγητή γεωγραφίας και τεχνολογίας., Επίσης συνέβαλαν 

στην προσπάθεια αυτή μία καθηγήτρια φιλόλογος και οι καθηγήτριες φυσικής 

αγωγής. 

 

Προϊόντα 

  

Η μασκότ του παιχνιδιού                                               Κλεψύδρα 

 

Ο ρυθμιστής του παιχνιδιού με την στολή της μασκότ (Master of the game) 

4ο Προϊόν: κατασκευή ιστοσελίδας (www.agaet.com) 
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Συμπεράσματα 

 

Τα συμπεράσματα μας είναι ότι οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν, οι μαθητές μας 

συνεργάστηκαν και αλληλεπίδρασαν, η βιωματική μάθηση πραγματοποιήθηκε. 

Κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον τους για το σχολείο και το μάθημα πέραν του 

υποχρεωτικού ωραρίου και απέκτησαν εμπειρίες κυρίως θετικές και ωφέλιμες για την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Επιπροσθέτως, έμαθαν να παρατηρούν, να 

δέχονται το διαφορετικό και να είναι πιο αυτόνομοι λόγω της διαμονής τους σε 

οικογένειες του εξωτερικού. 

 Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, ήταν και για μας εξ’ ολοκλήρου θετικά τα 

συμπεράσματα. Ήρθαμε σε επαφή με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, 

βελτιώσαμε τις δεξιότητες μας στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική. Επίσης 

παρατηρήσαμε μεθόδους διδασκαλίας τις οποίες αφομοιώσαμε και εν συνεχεία 

εφαρμόσαμε στο δικό μας σχολείο. Η διαδικασία αυτή μας έδωσε το ερέθισμα να 

θέλουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς, και μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Εντέλει, 

διαπιστώσαμε πως η δια βίου μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. 

 

Η παιδαγωγική ομάδα Comenius 

 

του 1ου Γυμνασίου Καματερού 
 

. 
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Ουτοπία Αρκαδίας – Σαλέντο με ηλεκτρονική μουσική 

 

Sounds of Arcadia-Salento – Soundscape electronic music 
Δρ. Μακρής Ιωάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

makrisconductor@yahoo.gr 

 

Περίληψη.  

Το Comenius Regio ARCA.DIA.logue είχε ως σκοπό του ένα δημιουργικό σχεδιασμό  εκπαιδευτικών 

δράσεων με σκοπό ένα διδακτικό ταξίδι στην Παράδοση. Στην προκειμένη περίπτωση παιδαγωγικός μας 

στόχος είναι η ηχητική προσέγγιση της υπαίθρου και της Παράδοσης, μέσα από τους ήχους που 

προσδιορίζουν τις περιοχές της Αρκαδίας (Πελοπόννησος, Ελλάδα) και του Σαλέντο  (Απουλία, Κάτω 

Ιταλία), όπως αυτοί ενός αργαλειού, κοπανιών μπαρουτόμυλου, τάλαντου, και ενός μουσικού οργάνου 

του Σαλέντο, της Cupa-Cupa. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία στο πλαίσιο αυτής της διμερούς, 

πολυπολιτισμικής συνεργασίας, θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε και να κατανοήσουμε τη σημασία της 

«ενότητας» στην «ποικιλομορφία» σε ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο. H παραγωγή αυτού του CD έγινε 

εφικτή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius Regio ARCA.DIA.logue:  Πιο 

συγκεκριμένα, κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ηχογράφησαν ήχους της υπαίθρου στις 

περιοχές της Αρκαδίας, και του Σαλέντo.. Αυτοί οι ήχοι της υπαίθρου έγιναν πηγή έμπνευσης για μια 

μουσική σύνθεση με ηλεκτρονική μουσική σε έξι τμήματα. Το εξώφυλλο του CD σχεδιάστηκε από τους 

σπουδαστές στα Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Περιστερίου, Αττικής, (Ελλάδα). 

 

Λέξεις – κλειδιά. Αρκαδία, Σαλέντο, Ηχοτοπία, Ηλεκτρονική Μουσική  

Abstract.  

One of the aims of the Comenius Regio ARCA.DIA.logue program was to design creative educational 

actions that would lead to a learning journey to Tradition. In the case of our CD, our educational goal 

was to approach both the countryside and Tradition by means of sounds that define the regions of 

Arkadia, Greece, and Salento in Puglia, Southern Italy. Such sounds are those generated by a weaving 

loom, a powder mill’s pounding pilons, a monastic talanton being sounded, and by a cupa- cupa, a 

traditional musical instrument of Salento. Within the framework of this bipartisan, cross-cultural 

cooperation and by means of the process followed in our CD we will be able to discover and fully 

understand the meaning of “unity” that “diversity” has in a mutual cultural framework. This CD was 

made possible within the framework of the European Program Comenius Regio ARCA.DIA.logue: α 

number of program participants recorded sounds of the countryside in the regions of Arkadia, Greece, 

and Salento, Italy. It was precisely those countryside sounds that became the anchor and the source of 

inspiration for a musical composition in six parts which employed electronic music. The CD’s cover 

was designed by the Institute of Professional Training (IEK) of Peristeri, Attica, Greece. 

Key-words. Arcadia, Salento,Sounds, Electronic Music    

 

Εισαγωγή 

 

Το ηχητικό περιβάλλον του ατόμου είναι πολύ σημαντικό και τον επηρεάζει 

έμμεσα από την εμβρυακή κατάσταση μέχρι το θάνατο του. Με τον όρο 

“Soundscape” σήμερα αναφερόμαστε γενικότερα σε μία σύγχρονη τάση καταγραφής 

ηχοτοπίων για διάφορους λόγους. Ό ένας λόγος είναι καθαρά αισθητικός. Ο δεύτερος 

είναι η διάσωση των συγκεκριμένων ηχοτοπίων στο χρόνο. Μια νέα τάση σε επίπεδο 

μουσικής σύνθεσης είναι η σύνθεση μουσικής πάνω σε συγκεκριμένα ηχοτοπία. Η 

τάση αυτή αποκαλείται soundscape music. Έχοντας αφετηρία όλα τα παραπάνω  
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θελήσαμε να αξιοποιήσουμε το ηχητικό περιβάλλον και την μουσική στην 

Παιδαγωγική. Ουσιαστικά θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιαιτερότητα ή την 

αρμονία κάποιων ήχων μαζί με ένα παράλληλο πάντρεμα με τη μουσική ως ένα 

παιδαγωγικό κάλεσμα προκειμένου ένας μαθητής να ανακαλύψει την Παράδοση 

καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με αυτή. Το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε σε δύο 

περιοχές: σ’ αυτή της Αρκαδίας, από πλευράς Ελλάδος και σ’ αυτή της Απουλίας από 

πλευράς Ιταλίας. Το γεγονός αυτό καθορίστηκε ουσιαστικά από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Commenius Regio ARCA.DIA.logue.  

Και οι δύο περιοχές ήταν και παραμένουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό αγροτικές, 

παρόλη την προσπάθεια εκβιομηχάνισης, π.χ. εργοστάσιο Μεγαλόπολης (Αρκαδία) & 

βιομηχανικές περιοχές στο Σαλέντο. Η Αρκαδία είναι κατ’ εξοχήν ορεινή περιοχή σε 

σχέση με την Απουλία η οποία κατά βάση είναι πεδινή. Και οι δύο περιοχές έχουν 

θάλασσα με την Απουλία να προηγείται κατά πολύ της Αρκαδίας, αφού η Αρκαδία 

βρέχεται από την θάλασσα μόνο στην περιοχή του Άστρους Κυνουρίας. Ένα κοινό 

στοιχείο που διατήρησε η Απουλία σε σχέση με την Ελλάδα είναι η γλώσσα και πιο 

συγκεκριμένα η διάλεκτος Γκρίκο.    

 

Μεθοδολογία 

 Μέσα από τις επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε και τις συνομιλίες με 

ντόπιους κατοίκους της Απουλίας κατασταλάξαμε και επιλέξαμε τους ήχους που μας 

ενδιέφερε να ηχογραφηθούν στην Απουλία. Η αρκαδική μας καταγωγή μας βοήθησε 

άμεσα στην επιλογή των ήχων από την Αρκαδία. Με τη χρήση ενός συστήματος 

Tascam DR-05 μικροφωνικής εγγραφής Χ-Υ πραγματοποιήσαμε στην Αρκαδία την 

εγγραφή των παρακάτω ήχων: 1) Ήχος ενός τάλαντου σε ένα από τα ιστορικά 

μοναστήρια 2) Ήχοι από τα κοπάνια σε λειτουργία του Μπαρουτόμυλου στο 

Μουσείο Υδροοκίνησης της  Δημητσάνας 3) Πουλιά, πρόβατα καθώς επίσης το 

τρεχούμενο νερό στο κεφαλάρι του Αι-Γιαννιού στη Δημητσάνα και των καντάλων 

του Αγ. Δημητρίου στη Στεμνίτσα.  Στην Απουλία ηχογραφήθηκε: 1) ένας αργαλειός 

και 2) ήχος από το Cupa – cupa που επί της ουσίας είναι ένα κρουστό τριβής. Το 

κυρίως σώμα του – ηχείο είναι μια πήλινη στάμνα το στόμιο της οποίας κλείνετε με 

ένα τεντωμένο δέρμα στο κέντρο του οποίου είναι τοποθετημένο ένα ξύλο. Η τριβή 

ενός μισο-βρεγμένου σφουγγαριού στο ξύλο δημιουργεί δονήσεις και ήχο στο δέρμα, 

ήχος ο οποίος φτάνει ενισχυμένος στον ακροατή από το ηχείο - στάμνα.  

 Σε δεύτερη φάση επιλέξαμε τα σημεία των ηχογραφήσεων που μας 

ενδιαφέρανε. Χρησιμοποιήσαμε ως λογισμικό τα Pro Tools 10 και πήραμε από κάθε 

έναν από τους παραπάνω ήχους ηχητικά δείγματα κάποιων δευτερολέπτων. Ο λόγος 

και το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, όταν κάποιος δουλεύει έναν 

αργαλειό δεν χτυπάει το χτένι με συγκεκριμένο ρυθμό. Το ηχητικό δείγμα το 

αντιγράψαμε πολλές φορές κατά μήκος του χρόνου έτσι ώστε να φτιάξουμε μια 

σταθερή ρυθμική βάση για τον αργαλειό, αλλά και κατ’ επέκταση και για τα άλλα 

track. Με τη βοήθεια των συνθετών του Cubase 6 και του Midi controller Akai 

LPK25 συνθέσαμε τους ήχους που ταιριάζουν στην κάθε περίπτωση. Στην συνέχεια 

με έτοιμες έξι ρυθμικές βάσεις και τους ήχους συνθέσαμε έξι track τα οποία αφού 

κάναμε το mastering στο στούντιο κατασκευάσαμε το αντίστοιχο cd.  
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Προϊόντα 

Τα προϊόντα που παράγαμε είναι ένα cd με έξι track. Εκδότης του cd είναι η 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική 

Περιφέρεια της Απουλίας, της Κάτω Ιταλίας.  Το εξώφυλλο του CD που όπως ήδη 

είπαμε πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  Comenius 

Regio ARCA.DIA.logue  επιμελήθηκαν φοιτήτριες του τμήματος Βρεφονηπιοκομίας 

του ΙΕΚ Περιστερίου στα πλαίσια του μαθήματος ‘’Εικαστικά’’. Στη συνέχεια  

παρουσιάζουμε αναλυτικά ένα - ένα τα track κάνοντας μια ανάλυση και περιγραφή 

του καθενός ξεχωριστά    

Στο πρώτο Track με τίτλο Landscape I χρησιμοποιήσαμε ως ρυθμικό μοτίβο 

τους ήχους της φύσης (τιτιβίσματα πουλιών, πρόβατα κ.λ.π) από τις δύο περιοχές. 

Πάνω σ’ αυτούς τους ήχους γράψαμε μια απλή μελωδία με την συνοδεία ενός 

μπάσου – ισοκρατήματος. Βασικός μας στόχος ήταν η ανάδειξη των στοιχείων της 

φύσης και μία προσπάθεια δημιουργίας συνειρμών στον ακροατή με σκοπό τη νοητή 

μεταφορά του από τα βουνά της Αρκαδίας, στη περιοχή του Σαλέντο. 

Το θέμα του δεύτερου Track είναι το «Τάλαντο». Το Τάλαντο 

χρησιμοποιείται από τους μοναχούς στα Ελληνικά μοναστήρια. Με τον ρυθμικά 

επαναλαμβανόμενο ήχο οι μοναχοί προσκαλούν άπαντες στη Θεία Λειτουργία. Είναι 

ξύλινο και χρησιμοποιεί ως επικρουστήρα ένα ξύλινο σφυρί. Στο φαράγγι του 

Λουσίου ποταμού στην Αρκαδία υπάρχουν σημαντικά μοναστικά συγκροτήματα και 

η περιοχή κρατάει τον αγιορείτικο ασκητισμό των μοναστηριών, ενώ αποπνέει μια 

μοναδική ηρεμία. Το περιβάλλον εντυπωσιακό, ασκητικό και αρμονικό. Ο ήχος από 

το τάλαντο είναι αυτός που διαταράσσει κατά το θέρος τη συναυλία των τζιτζικιών 

και τη γαλήνη του περιηγητή. Σ’ αυτό το track η μελωδία του πιάνου πλέκεται με 

σεβασμό γύρω από τον ήχο του Τάλαντου.  

Στο τρίτο Track έμπνευση, αλλά και ρυθμική βάση για τη σύνθεση του, 

αποτέλεσε ένα παραδοσιακό μουσικό όργανο που το συναντάμε στην περιοχή της 

Απουλίας στην Ιταλία το Cupa Cupa. Tο μουσικό αυτό όργανο ανήκει στα κρουστά 

τριβής, όπως ήδη αναφέραμε. Αποτελείται από ένα κυλινδρικό ηχείο που μπορεί να 

είναι πήλινο, ξύλινο ή κατασκευασμένο από άλλα υλικά. Το πάνω μέρος του 

κυλινδρικού αυτού ηχείου κλείνει από ένα τεντωμένο δέρμα στο οποίο είναι 

προσαρμοσμένο ένα καλάμι. Ο ήχος παράγεται τρίβοντας ένα βρεγμένο σφουγγάρι 

πάνω στο καλάμι το οποίο και προκαλεί αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο με την 

μεταφορά των δονήσεων μέσω του δέρματος στο ηχείο.  

Το πέμπτο Track έχει τίτλο ο «Μπαρουτόμυλος». Με τον όρο αυτό εννοούμε 

το μύλο που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν στην Αρκαδία για την παραγωγή της 

πυρίτιδας. Σε αυτό Track ρυθμική μας βάση αποτελεί ο μονότονος και ρυθμικός ήχος 

των κοπανιών τα οποία κινούνται με τη βοήθεια της υδροπεριστρεφόμενης φτερωτής 

προκειμένου να συνενώσουν τα βασικά υλικά της πυρίτιδας: νίτρο, θείο και άνθρακα 

σε ένα μείγμα. Οι Μπαρουτόμυλοι της Δημητσάνας είναι από τους πιο γνωστούς 
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στον ελλαδικό χώρο και ήταν βασικοί προμηθευτές της πυρίτιδας που χρειάστηκε για 

την ελληνική επανάσταση του 1821.   

Στο τελευταίο Track με τίτλο Landscape ΙI χρησιμοποιήσαμε ως ρυθμικό 

μοτίβο ήχους της αρκαδικής φύσης (τιτιβίσματα πουλιών, κ.λ.π). Έχοντας στη σκέψη 

μας τον Πάνα και τις νύμφες στήσαμε ένα μουσικό χορό και πάλι σε μια προσπάθεια  

ανάδειξης των στοιχείων της φύσης και της δημιουργίας συνειρμών στον ακροατή με 

τη νοητή μεταφορά του στα βουνά της Αρκαδίας. 

Συμπεράσματα 

Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Commenius Regio 

Arcadia.Logue μας δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ένα cd με τίτλο 

Sounds of Arcadia – Salento.  Soundscape Electronic Music. Ο σκοπός μας δεν ήταν, 

όπως προαναφέραμε, μόνο καλλιτεχνικός αλλά κυρίως εκπαιδευτικός αφού 

ουσιαστικά  δημιουργήσαμε μια παιδαγωγική πρόσκληση στην παράδοση μέσω των 

ήχων και της μουσικής η οποία βρήκε αρκετά μεγάλη αποδοχή απ’ ότι γνωρίζουμε 

από εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, αλλά και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Σε πολλές 

περιπτώσεις μαθητές μπήκαν στη διαδικασία αναζήτησης πολιτιστικών και ιστορικών 

στοιχείων σχετικά με τις δύο περιοχές, αυτή της Αρκαδίας και αυτή της Απουλίας. 

Επειδή ένας από τους στόχους ήταν η ανάδειξη των ήχων και των ηχοτοπίων σε 

συνδυασμό με τη μουσική, όλα τα track αναδύουν μια ηρεμία αλλά και μία αρμονία 

γεγονός που από προσωπική μας εμπειρία χαλαρώνει αλλά και ταξιδεύει τον 

ακροατή.     
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ARCA.DIA.logue: Ο δρόμος μας προς τη συνειδητοποίηση της 

πολιτιστικής,  τοπικιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς 

 

ARCA.DIA.logue: Our path to awareness of our cultural, regional 

and historical heritage 
Δρ. Δήμητρα Μακρή, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 

Έδρα: ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ανάθεση ΔΙ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και ΔΙ.Δ.Ε. περιφέρειας 

Κρήτης 

dimimacri@gmail.com 

Περίληψη.  

Το ARCA.DIA.logue είχε ως στόχο του να οδηγήσει εκπαιδευτικούς  και μαθητές στο να θέσουν 

ερευνητικά ερωτήματα για το παρελθόν, προκειμένου να αποκτήσουν επίγνωση  της ιστορικής, 

τοπικιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνοντας  δημιουργικές δραστηριότητες με τη 

συνεργασία της τοπικής κοινωνίας.  Έτσι, στο πλαίσιο αυτής της διμερούς, πολυπολιτισμικής 

συνεργασίας, οι συμμετέχοντες ένιωσαν το άγγιγμα του παρελθόντος στο παρόν και αισθάνθηκαν τη 

συνέχεια της ζωής, .ανακάλυψαν και  κατανόησαν τη σημασία της «ενότητας» στην «ποικιλομορφία» σε 

ένα κοινό πλαίσιο και έγινε μια ειρηνική και ενωτική προσέγγιση μέσα από μια αναδρομή στο παρελθόν. 

Όμως, το πιο ειρηνικό και ενωτικό κίνητρο για να έρθουμε πιο κοντά είναι το να μάθουμε την ιστορική 

μας κληρονομιά, μέσα από τη γεωγραφία, γλώσσα, λογοτεχνία, παραδόσεις, τέχνες, μουσική, θέατρο, 

αρχιτεκτονική, και ούτω καθεξής. Σε όλους αυτούς τους τομείς λοιπόν κινήθηκαν και τα προϊόντα του 

προγράμματος τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο παρόν πόνημα.  Επιπρόσθετα, η εμπειρία αυτή 

στοχεύει να κάνει τον καθένα μας να σκεφτεί τη σημασία της παραγωγής νέων αξιών μέσα από αυτή την 

εθνική και παγκόσμια κληρονομιά.   

Λέξεις – κλειδιά. ARCA.DIA.logue, Comenius, Regio, ερευνητικά ερωτήματα, ιστορική κληρονομιά, 

προϊόντα 

Abstract.  

ARCA.DIA.logue aimed to help teachers and students to raise questions with a curious look over past 

times in order to increase a kind of awareness upon the historical, regional and cultural heritage, 

organizing creative and enjoyable activities with the cooperation of the local community.  Through 

such awareness in such a bilateral and multicultural cooperation, participants felt the touch of the past 

on the present, and seen the continuity of life. And finally discovered and understood the importance of 

the 'unity' in 'diversity' on a common ground. Remembering the codes we have inherited from our 

Forefathers we felt the continuity of life on our lands, and so in the world. So the most peaceful and 

unifying motivation in coming closer is to find out our historical heritage thought geography, 

language, literature, traditions, arts, music, theater, architecture, and so on. In all these areas we 

moved and program products which will be presented in detail in this essay. Also, this experience aims 

to make everyone consider the importance of producing new values from this national and universal 

heritage. 

Key-words. ARCA.DIA.logue, Comenius, Regio, research questions, historical heritage, products 

Εισαγωγή 

 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα τύπου Comenius Regio ανήκουν στη γενιά Comenius, 

LifeLong Learning Program (LLP) που μόλις έκλεισε τον κύκλο της και 

αντικαταστάθηκε από τη νέα γενιά ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τη γενιά των 
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Erasmus+. Τα προγράμματα τύπου Regio προωθούσαν τη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών περιφερειών. Στο πλαίσιο του ARCA.DIA.logue oι περιφέρειες που 

συμμετείχαν είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Δ.Ε.) Α΄ Αθήνας 

και η Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Απουλίας (URS Puglia). Η ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας 

μέσω της Σχολικής Συμβούλου που συνέταξε και συντόνισε το πρόγραμμα και με την 

κατανόηση της ΔΙ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας συνεργάστηκε και με φορείς που ανήκουν 

γεωγραφικά στη ΔΙ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας. Ουσιαστικά, τα σχολεία  που συμμετείχαν, - το 

11
ο
 Γυμνάσιο Ιλίου και το 2

ο
 Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας-, βρίσκονται στα 

προάστια της Αθήνας, είναι εμπορικές περιοχές με πολλές μικρές βιοτεχνίες και είναι 

σχετικά κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ιδιαίτερη υπήρξε η συνεργασία της 

ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας με το Δήμο του Ιλίου μέσω της συνεργασίας των Σχολείων με τα 

ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου και πιο συγκεκριμένα με το 2
ο
 ΚΑΠΗ Ιλίου και με το 

Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου «οι Προσέληνοι». Στην περιφέρεια της Απουλίας η 

συνεργασία εστιάστηκε στην περιοχή του Σαλέντο και πιο συγκεκριμένα στo χωριό 

του Corigliano d’Otranto. Το Corigliano είναι ένα από τα εννέα χωριά που αποτελούν 

τη λεγόμενη "Grecia Salentina", έναν χώρο του οποίου η γλώσσα, οι παραδόσεις και 

η αρχιτεκτονική είναι ελληνικής καταγωγής. Το Ελληνικό παρελθόν αναβιώνει ακόμα 

και σήμερα, ιδιαίτερα με την αξιοποίηση της μειονοτικής γλώσσας (Γκρίκο-Griko), 

χάρη στη δέσμευση των τοπικών αρχών και της «Κοινοπραξίας της Grecia Salentina" 

που την προστατεύει σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Το Corigliano 

d'Otranto παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά και τα σοβαρά προβλήματα των μικρών 

χωριών στο νότιο τμήμα της Ιταλίας: (1) μια οικονομία που βασίζεται αποκλειστικά 

στη γεωργία και στη μικρή και μεσαία επιχείρηση, (2) το φαινόμενο της ανεργίας με 

τις γνωστές συνέπειες: την κοινωνική ανησυχία, την πνευματική μετανάστευση, την 

είσοδο σε μια ζωή με κοινωνικο-οικονομικά μειονεκτήματα, (3) πολλά κρίσιμα 

στοιχεία στις οικογένειες και στην δυναμική της κοινωνίας, όπως υπογραμμίζουν οι 

τοπικές υπηρεσίες και τέλος, (4)  μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών από 

τρίτες χώρες.  

Στόχοι 

 

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζονται στα εξής σημεία: 

 Συνειδητοποίηση της πολυμορφίας και της ποικιλίας των πολιτισμών στην 

Ευρώπη,  

 Απόκτηση γνώσεων του παρελθόντος που αφορούν στην περιοχή του κάθε 

εταίρου, 

 Ενσωμάτωση των πολιτισμικών στοιχείων στην καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων και ιδιαίτερα των μαθητών,  

 Συναίσθηση της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο 

περιοχών,  

 Εξερεύνηση των κοινών συμφερόντων, παραδόσεων, της ιστορίας και του 

πολιτισμού που χρονολογείται από την Αρχαιότητα.  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

65 

 

 Διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, όπου μπορούμε να δούμε το παρελθόν 

ως ένα πολύτιμο μέρος της, όχι μόνο για την εθνική αλλά και, για την 

παγκόσμια κληρονομιά και με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να 

διατηρήσουμε την κοινωνική μνήμη,  

 Δημιουργική αξιοποίηση του δυναμικού της τρίτης Ηλικίας  - «τα ζωντανά 

βιβλία», όπως ανέφερε ο λογοτέχνης κ. Καλπούζος - στη διαμόρφωση 

στάσεων ζωής και αξιών, όπως: ο σεβασμός, η αυτοπειθαρχία, η φιλία, η 

εμπιστοσύνη, η αμοιβαία υποστήριξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανοχή,  

 Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών 

στη χρήση μιας ξένης γλώσσας αποτελεσματικά,  

 Παρότρυνση των μαθητών να χρησιμοποιήσουν εργαλεία επικοινωνίας και 

συνεργασίας web-based.  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση της τεχνολογίας καθώς επίσης και ανάπτυξη 

ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

της κάθε συμμετέχουσας χώρας.  

 Δημιουργία μιας γόνιμης ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης στον τομέα της 

γενικής Εκπαίδευσης, της πολιτιστικής Εκπαίδευσης, της διαγενεακής 

μάθησης, και της απόκτησης της ενεργού Ευρωπαϊκής ιθαγένειας με 

συνεργασία των τοπικών φορέων. 

Μεθοδολογία 

Για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα έγιναν διεθνείς συναντήσεις, όπως προβλεπόταν 

από το σχέδιο, οnline επικοινωνίες μέσω Skype, Facebook, e-mails, συνεδριάσεις της 

παιδαγωγικής ομάδας του κάθε σχολείου ή και ευρύτερες, συζητήσεις για τη 

μεθοδολογία και την έρευνα, ανταλλαγή απόψεων και έρευνα σχετικά με την 

παραδοσιακή μουσική και τα όργανα, επισκέψεις  σε χώρους ιστορικής σημασίας, 

συμμετοχή στην αποστολή «Ανδρομέδα Ι» με το ωκεανογραφικό σκάφος «Αιγαίο», 

δημοσιεύσεις των εργασιών στο blog του προγράμματος, εκθέσεις, μετάφραση των 

παραμυθιών στα αγγλικά και δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων με όλες τις ανωτέρω 

ιστορίες, δημοσιεύσεις στις τοπικές εφημερίδες, ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση 

του αντίκτυπου των έργων, ημερολόγια έργου, και εκδηλώσεις σε σχολεία και στην 

τοπική κοινωνία. 

Προϊόντα 

Όσο περνούσε ο καιρός, η καλή συνεργασία των εταίρων οδήγησε στην ανάδειξη των 

ακόλουθων κοινών προϊόντων: 

(1) Δημιουργία και συστηματική 

ενημέρωση του blog του έργου 

(https://comeniusarcadia.wordpress.com) 

που αποτελεί ουσιαστικά τη βιτρίνα της 

εταιρικής σχέσης και το οποίο αναφέρει 

συστηματικά τις δραστηριότητες, τα 

δρώμενα καθώς και  τα προϊόντα που 

έχουν δημιουργηθεί.  

https://comeniusarcadia.wordpress.com/
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(2) Το λογότυπο του "ARCA.DIA.logue", το οποίο αποτελεί μια 

σύνθεση όλων των θεμάτων που καλύπτονται από το πρόγραμμα, 

με τη μορφή μικρογραφιών.  

(3) Το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" 

το οποίο υπογράφηκε από τη συντονίστρια του προγράμματος Σχολική Σύμβουλο για 

τη ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας  και την περιφερειακή αρχή της Απουλίας. Στο πρωτόκολλο 

συμπεριλαμβάνονται επτά σχολεία στην περιοχή του Σαλέντο (Ιταλία) και επτά 

σχολεία στην Αττική (σχολεία της ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας), και είχε ως απώτερο στόχο 

την προώθηση και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την 

πολιτιστική συνεργασία, την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και την Τεχνολογία μεταξύ 

των δύο περιφερειών. Το πρωτόκολλο μπορεί να θεωρηθεί ως γέφυρα συνεργασίας 

μεταξύ των σχολείων των αντίστοιχων περιοχών. Για το πρωτόκολλο συνεργασίας 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε άλλη μας ανακοίνωση. 

(4) Το Λογότυπο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" που σχεδιάστηκε 

από την εκπαιδευτική κοινότητα του 68
ου

 Γυμνασίου Αθηνών, συμμετέχον σχολείο. 

(5) Το Ντοκιμαντέρ «ASPRO CITTO CHARTÌ" (Εκείνο το λευκό χαρτί), είναι 

αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των ιταλών εταίρων. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει 

μια επιτομή όλων των παραδόσεων του γάμου στο ελληνικό Salento, τη μουσική, τα 

έθιμα, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο τοπικό ιδίωμα, το γκρίκο, και είναι 

υποτιτλισμένο στα Ιταλικά, στα Αγγλικά, και στα Νέα Ελληνικά. Μέσα από τις 

μαρτυρίες ενός ηλικιωμένου ζευγαριού ξεδιπλώνονται τα στάδια του γάμου γύρω στο 

1950: ο αρραβώνας, η προίκα, η γαμήλια τελετή και το γλέντι. Όλες οι σκηνές 

γυρίστηκαν σε εξωτερικούς χώρους στο Corigliano d' Otranto, τον Απρίλιο του 2014. 

Το ντοκιμαντέρ μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα εκπαιδευτικό προϊόν και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τις νεότερες γενιές και ως ιστορικό στοιχείο γνώσης της 

παράδοσης. Είναι αναρτημένο στη διεύθυνση: 

 https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/anthtopological-approaches-of-

wedding-in-greece-and-in-salento-in-the-past/ 

(5) Το μουσικό CD "ΗΧΟΙ της Αρκαδίας και του 

Σαλέντο, με ηχοτοπίο ηλεκτρονικής μουσικής», όπου 

μπορεί κανείς να ακούσει μια συλλογή από ήχους που 

χαρακτηρίζουν τόσο την Αρκαδία όσο και το Σαλέντο. Οι 

ήχοι προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον (πουλιά, ζώα, 

θάλασσα, τρεχούμενα νερά), τον παραδοσιακό αργαλειό, το 

τάλαντο (το οποίο καλεί Έλληνες ορθόδοξους μοναχούς για προσευχή), ήχοι παλιού 

μπαρουτόμυλου και τη μουσική του Cupa-Cupa.  

ενός παραδοσιακού οργάνου του Σαλέντο. Όλα 

τα παραπάνω έδωσαν την έμπνευση για μια 

μουσική σύνθεση η οποία χρησιμοποιεί 

ηλεκτρονική μουσική και χωρίζεται σε έξι μέρη, 

όσα και τα ηχοτοπία. Το CD καλύπτει πολλές 

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/anthtopological-approaches-of-wedding-in-greece-and-in-salento-in-the-past/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/anthtopological-approaches-of-wedding-in-greece-and-in-salento-in-the-past/
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εκφάνσεις της διμερούς συνεργασίας (περιβαλλοντικό και πολιτιστικό) μεταξύ των 

δύο περιοχών, και έχει σχεδιαστεί για παιδαγωγική χρήση. Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε:  

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/electronic-music-sounds-from-

greece-italy/ 

(6) Ένα σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο εκδίδεται από το USR Puglia με σκοπό την 

άμεση ένταξη στις σχολικές μονάδες. Το βιβλίο αναφέρεται στο Σαλέντο και στην 

Αττική και είναι δίγλωσσο –ελληνικά και ιταλικά– έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί 

άμεσα από τους μαθητές των δύο χωρών. Σκοπό του έχει να παρουσιάσει γεωγραφικά 

τις δύο περιοχές καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές που έχουν «βιώσει» τα 

τελευταία χρόνια. https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/socio-economics-

changes-and-teaching-scenarios/ 

(7) Ένα βιβλίο με θέμα: «Διαγενεακές σχέσεις και σχολική 

Εκπαίδευση»: το βιβλίο περιέχει διδακτικά σενάρια  

διαγενεακής συνεργασίας βασισμένα στην εμπειρία των 

εκπαιδευτικών του 11ου Γυμνασίου Ιλίου που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:  

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/cross-

generational-collaborations-an-alternative-approach-to-

teaching-about-traditions/ 

(8) Μια συλλογή DVD από 22 ταινίες μικρού μήκους αφιερωμένη στα «27 Βιβλία 

Καλλιτεχνών" της συλλογής Tériade. Για την έκδοση αυτή, η ΔΙ.Δ.Ε. Α 'Αθήνας 

συνεργάστηκε δύο ελληνικά μουσεία: το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο της 

Αθήνας στο οποίο έγινε η βιντεοσκόπηση της έκθεσης, χάρη στη βοήθεια της 

Ιστορικού Τέχνης κ. Αλεξανδρή και Μουσείο-Βιβλιοθήκη 

Τεριάντ στη Λέσβο  (Μυτιλήνη), έργα του οποίου 

φιλοξενήθηκαν στο Βυζαντινό Μουσείο. Αυτό το DVD έχει 

μια εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία και συνδέεται με δύο 

από τις θεματικές του προγράμματος: "Αγάπη - ανθρώπινες 

σχέσεις" και "Διαγενεακές σχέσεις», θεματικές που 

μελετήθηκαν μέσα από έργα Τέχνης κορυφαίων καλλιτεχνών 

του 20ου αιώνα, όπως ο Πικάσο, Σαγκάλ, Μιρό, Laurens, 

κ.λπ. . Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:  

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/the-27-books-of-artists/ 

(9) «Παύλος και Σύλβια»: Ένα βιβλίο που δημοσιεύει τα τρία 

σενάρια των θεατρικών  παραστάσεων που δόθηκαν από το 2ο 

Γυμνάσιο της Νέας Φιλαδέλφειας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος. Σενάριο 1
ο
: «Παύλος και Σύλβια: η γνωριμία», 

Σενάριο 2
ο 

:  «Παραδοσιακός και Σύγχρονος γάμος», Σενάριο 3
ο
: 

«Η οικονομική κρίση και η Παλαιά Αθήνα». Τα σενάρια είναι 

πρωτότυπα και γράφτηκαν από τους εκπαιδευτικούς με τη 

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/electronic-music-sounds-from-greece-italy/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/electronic-music-sounds-from-greece-italy/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/socio-economics-changes-and-teaching-scenarios/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/socio-economics-changes-and-teaching-scenarios/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/cross-generational-collaborations-an-alternative-approach-to-teaching-about-traditions/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/cross-generational-collaborations-an-alternative-approach-to-teaching-about-traditions/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/cross-generational-collaborations-an-alternative-approach-to-teaching-about-traditions/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/the-27-books-of-artists/
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μορφή θεατρικών διαλόγων. Η έκδοση συνοδεύεται από ένα DVD όπου και 

δημοσιεύονται οι μαρτυρίες των ηλικιωμένων του 2
ου

 ΚΑΠΗ Ιλίου  σχετικά με τον 

Παραδοσιακό γάμο. 

(10) Πρακτικά του Συνεδρίου διάχυσης των αποτελεσμάτων: 

Η διάχυση του προγράμματος έγινε με την πραγματοποίηση ενός 

Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 23 & 24 Ιούνη 2015, σε 

συνεργασία με τις Σχολικές Συμβούλους Δ.Ε. κλ.15 και 

περιλαμβάνει τα άρθρα που ανακοινώθηκαν από τους ομιλητές. 

Τα πρακτικά είναι ελεύθερα στο  διαδίκτυο στον ιστότοπο: 

http://macrisocialsciences.blogspot.gr/ 

(12) «Παραμύθια για Αλλαγή" είναι τέσσερα ηλεκτρονικά βιβλία με παραμύθια που 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα παραμύθια συλλέχθηκαν και 

δημοσιεύτηκαν από το Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Ιλίου, 

Σχολείων, και  ΚΑΠΗ. Παραδόθηκαν στους υπευθύνους του πρ/τος, μεταφράστηκαν 

και παρουσιάστηκαν ψηφιακά. Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης βίντεο με 

δραματοποιήσεις παραμυθιών στην γκρίκο που 

σχεδιάστηκαν από τους Ιταλούς εταίρους καθώς και 

δύο σενάρια διδασκαλίας που προτείνονται από τους 

καθηγητές 11
ου

 Γυμνασίου Ιλίου με στόχο να 

αναδείξουν τον πλούτο των Ελληνικών παραμυθιών, 

που διηγήθηκαν τα μέλη του 2
ου

  ΚΑΠΗ Ιλίου στους 

μαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:  

https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/tales-for-change/  

(13) Ψηφιακά πάζλ με σχέδια ή αφίσες  του ARCA.DIA.logue.  Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε: https://comeniusarcadia.wordpress.com/category/lets-play/ 

(14) «Βυζαντινοί Γάμοι»: Ένα βιβλίο που περιέχει θεατρικές διαλόγους με θέματα 

παρμένα από τη βυζαντινή ιστορία και ιδιαίτερα μνεία σε περιγραφές επιφανών 

βυζαντινών γάμων. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στο ιστορικό θέατρο. 

(15) "Το βλογημένο μαντρί" μια θεατρική διασκευή του έργου του Φ. Κόντογλου 

που  προσφέρεται για  χριστουγεννιάτικη θεατρική γιορτή. 

(16) WebQuests: εκπαιδευτικές προτάσεις χρησιμοποιώντας ΤΠΕ, τις οποίες 

αγκάλιασαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και θεωρούν ως έναν 

τρόπο για να κάνουν καλή χρήση του διαδικτύου, και να στηρίξουν τους μαθητές 

τους σε είδη σκέψης που απαιτεί το σχολείο του 21
ου

 αιώνα, με πιο ενδεικτικά:  

Θεματική 1
η
 : Οικογένεια και ανθρώπινες σχέσεις 

Ερευνώντας την ελληνική οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: 

http://zunal.com/webquest.php?w=287473 

Θεματική 2
η
 : Μουσείο & Σχολείο 

http://macrisocialsciences.blogspot.gr/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/products/tales-for-change/
https://comeniusarcadia.wordpress.com/category/lets-play/
http://zunal.com/webquest.php?w=287473


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

69 

 

- «Το Μουσείο «ταξιδεύει» στο Σχολείο: Μουσειοσκευές». Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε: http://zunal.com/webquest.php?w=287131 

- «Εκπαιδευτική Δράση: τα βιβλία των Καλλιτεχνών», Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε:  http://zunal.com/webquest.php?w=259535 

- Το Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας. Για περισσότερες 

πληροφορίες βλέπε:  http://platform.openwebquest.org/view/index.php?wq=901 

Θεματική 3
η
 : Παραδόσεις - Λαογραφία 

- «Oui, je parle français» Αξιοποιώντας ένα παραμύθι στο μάθημα της Γαλλικής 

γλώσσας. Βλέπε:   www.zunal.com/webquest.php?w=289467  

- Διδάσκοντας το χορό: «Αλέξης Ζορμπάς». Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:  

http://zunal.com/conclusion.php?w=291600 

- «Αξιοποιώντας την Τρίτη Ηλικία». (υπό κατασκευή - βλέπε ιστότοπο πρ/τος). 

 

Συμπεράσματα 

Σε όλες τις δράσεις του το ARCA.DIA.logue εφάρμοσε τεχνικές αξιολόγησης, 

είτε μέσα από ερωτηματολόγια, είτε  με συνεντεύξεις, είτε με αυτοαξιολόγηση. Τα 

αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται κυρίως στο βιβλίο: «Διαγενεακές σχέσεις και 

σχολική Εκπαίδευση» ή σε αναρτήσεις/ σχόλια στον ιστότοπο του προγράμματος. Θα 

κρατήσουμε εδώ μόνο τη φράση των μελών του ΚΑΠΗ στους εκπαιδευτικούς του 

11
ου

 Γυμνασίου Ιλίου: «μας δώσατε ζωή». Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι όλα τα 

προϊόντα του προγράμματος έχουν μια σημαντική παιδαγωγική αξία και είναι ανοιχτά 

στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια κοινότητα γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι 

κοινά Ευρωπαϊκά προϊόντα και είναι μεταφρασμένα και στα αγγλικά.      
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ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

 

COOPERATION PROTOCOL "ODYSSEAS" 
 

Δρ. Δήμητρα Μακρή, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. κλ. ΠΕ15 

Έδρα: ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, ανάθεση ΔΙ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας και ΔΙ.Δ.Ε. περιφέρειας 

Κρήτης 

dimimacri@gmail.com 

 

Περίληψη.  

To πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" υπογράφηκε από τα σχολεία της ΔΙ.Δ.Ε. Α 

'Αθήνας και τα αντίστοιχα σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Απουλίας, υπό την 

αιγίδα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών φορέων. Συμμετέχοντες στο πρωτόκολλο είναι ουσιαστικά επτά 

σχολεία στην περιοχή του ελληνόφωνου Σαλέντο (Κάτω Ιταλία) και επτά σχολεία στην Ελλάδα (Αττική).  

Στόχο του έχει την προώθηση και την εφαρμογή δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν την πολιτιστική 

συνεργασία, την εκπαίδευση, την επιστήμη και την τεχνολογία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών 

περιφερειών, ενώ βασικός σκοπός του ήταν το να γίνει η κύρια πηγή διάδοσης των αποτελεσμάτων της 

Σύμπραξης Comenius Regio ARCA.DIA.logue. Το Πρωτόκολλο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» μπορεί να θεωρηθεί ως 

γέφυρα συνεργασίας μεταξύ σχολείων και κοινών, από πολιτιστική άποψη,  γεωγραφικών περιοχών.  

 

Λέξεις – κλειδιά.  

ARCA.DIA.logue, Comenius, Regio, Πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», διάχυση 

 

Abstract: 

 The “ODYSSEAS” Cultural Cooperation Protocol signed by the regional authorities of A’ Athens 

DI.D.E. and of U.S.R. Puglia involving Schools. Protocol participants included seven schools at the 

Greek Salento region (Italy) and seven schools in Attica, (Greece), and aimed at promoting and 

implementing activities encouraging cultural cooperation, education, science, and technology between 

the two regional institutions and at becoming the principal dissemination source of the Comenius 

Regio Partnership ARCA.DIA.logue’s results.  The “ODYSSEAS” Protocol may be viewed as a bridge 

of cooperation between schools and cultural territories. 

 

Key-words. ARCA.DIA.logue, Comenius, Regio, “ODYSSEAS” Cultural Cooperation Protocol, 

dissemination 

 

Εισαγωγή 

Η συνεργασία του ARCA.DIA.logue με την κοινοπραξία το “PROZYMI”, στην 

οποία μέλη είναι όλα τα σχολεία των ελληνόφωνων χωριών του Σαλέντο, οδήγησε 

στην πρόταση που διατυπώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Απουλίας για τη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των σχολικών 

μονάδων των δύο περιοχών. Το πρωτόκολλο συντάχθηκε από τη Διευθύντρια του 

Instituto Comprensivo di Martano και συντονίστρια της κοινοπραξίας “PROZYMI”, 

κ. Adele Campi και τη συντονίστρια του ARCA.DIA.logue, Σχολική Σύμβουλο Δ.Ε. 

κλ. ΠΕ15. Για τη σύνταξη λήφθηκε υπόψη η κείμενη νομοθεσία που ισχύει και στις 

δύο χώρες, (Άρθρο 10). Το πρωτόκολλο υπογράφηκε σε δύο στάδια:  

(α) στις 07 Ιανουαρίου 2014 στο Copertino της Ιταλίας παρουσία του Περιφερειακού 

Διευθυντή Απουλίας κ. Inglese, της αναπληρώτριας περιφερειακής Διευθύντριας κ. 

Cammalleri, του πρέσβη της Ελλάδος στην Κάτω Ιταλία κ. Fusco, όλων των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων της Απουλίας και της ελληνικής αποστολής που 

επισκεπτόταν την περιοχή στο πλαίσιο των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος 

ARCA.DIA.logue. Από ιταλικής πλευράς υπέγραψε ο περιφερειακός Διευθυντής 

mailto:dimimacri@gmail.com
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Απουλίας κ. Inglese και όλοι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων των ελληνόφωνων 

χωριών του Σαλέντο και από ελληνικής πλευράς ως εγγυήτρια της συμφωνίας η 

Συντονίστρια του ευρωπαϊκού προγράμματος ARCA.DIA.logue Σχολική Σύμβουλος 

κλ. ΠΕ15. Τα σχολεία  του ελληνόφωνου Σαλέντο - επτά σχολεία στον αριθμό - είναι:  

 

Instituto Comprehensivo di Сorigliano con Melpigniano,  

Instituto Comprehensivo Martano,  

Instituto di Instruzione Secondaria Superiore “Salvatore Trincese” di  

Martano,   

Instituto Comprehensivo di Calimera con Martigniano,  

Instituto Comprehensivo di Castrigniano dei Greci con Carpignano Salentino,  

Instituto Comprensivo di Soleto con Zollino e Sternatia,  

Instituto Comprensivo di Cutrufiano  

(β) H επικύρωση του πρωτοκόλλου από ελληνικής πλευράς έγινε στις 28 Απριλίου 

2014 στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Πανεπιστημίου παρουσία του αναπληρωτή 

Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας κ. Παπαδημητρίου, εκπροσώπων του 

Δήμου Ιλίου, Σχολικών Συμβούλων και πανεπιστημιακών. Από ελληνικής πλευράς 

υπέγραψαν οι διευθυντές επτά σχολικών μονάδων της ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, πρόκειται 

για τα σχολεία:  

 

1
ο
 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών      

2
ο
 Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας (σχολείο ήδη συμμετέχον στο 

ARCA.DIA.logue),  

68
ο
 Γυμνάσιο Αθηνών,  

18
ο
 Γυμνάσιο Αθηνών,  

14
ο
 Γυμνάσιο Αθηνών,  

ΓΕΛ Νέας Χαλκηδόνας 

Ιταλική Σχολή Αθηνών (ελληνικό Γυμνάσιο) 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: 

https://goo.gl/zZkuvL 

 

Στόχοι  

 

Οι στόχοι του προγράμματος εστιάζονται στα εξής σημεία: 

 Συναίσθηση της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο 

περιοχών.   

 Ενσωμάτωση των πολιτισμικών στοιχείων των δύο περιοχών στην 

καθημερινή ζωή των μαθητών.  

 Εξερεύνηση των κοινών συμφερόντων, παραδόσεων, της ιστορίας και του 

πολιτισμού που χρονολογείται από την Αρχαιότητα.  

 Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών 

στη χρήση μιας ξένης γλώσσας αποτελεσματικά.  

 Παρότρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων επικοινωνίας 

και συνεργασίας web-based.  

 Προώθηση δράσεων για την τεκμηρίωση, ταξινόμηση και μελέτη, -με 

https://goo.gl/zZkuvL
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ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση των πολυμέσων και του υπολογιστή-, της υλικής 

και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με την παρουσία των 

αρχαίων Ελλήνων στην Ιταλία και στο Salento. (Άρθρο 3, Δ) 

 Παρότρυνση καθηγητών και μαθητών των αντίστοιχων κρατών για βελτίωση 

των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων (δεξιότητες ζωής). 

 Προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης του ιταλικού και του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος και των αντίστοιχων μοντέλων οργάνωσης της 

διδασκαλίας ενόψει της διεθνοποίησης του σχολείου, με σκοπό την προώθηση 

της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης και της παγκόσμιας 

εκπαίδευσης του πολίτη. (Άρθρο 3, Α). 

 Προώθηση μεθοδολογικών ανταλλαγών, εκπαιδευτικών ευκαιριών και 

παιδαγωγικών διαδρομών που συνδέονται με θέματα που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των νέων μορφών τουρισμού, με 

έμφαση στις εκπαιδευτικές επισκέψεις (εκπαιδευτικός τουρισμός). (Άρθρο 3, 

Ε). 

 Συνεργασία με φορείς, οργανισμούς και πανεπιστήμια που ασχολούνται με την 

έρευνα, τη γνώση και την κατανόηση των ιστορικών, καλλιτεχνικών και εθνο-

ανθρωπολογικών (υλικών και άυλων) πόρων που σχετίζονται με τον ελληνικό 

πολιτισμό και τη μειονοτική γλώσσα Grikο. (Άρθρο 3, Στ).  

  

Μεθοδολογία 

 

Το πρωτόκολλο φιλοδοξούσε στην ουσιαστική γνωριμία των μαθητών των 

συμβαλλομένων σχολείων μέσα από τη συνδιαμόρφωση,  σύμφωνα με το άρθρο 5, 

διδακτικών προτάσεων που θα προτείνονταν από κάθε σχολείο με σκοπό τη 

δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών δρομολογίων. Τα εκπαιδευτικά αυτά δρομολόγια θα 

δημιουργούσαν οι μαθητές των σχολείων, αφού θα λάμβαναν υπόψη τους: 

Α. την σχέση του τόπου με την Αρχαία Ελλάδα. 

Β. τη  σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχει στην κάθε περιοχή. 

Γ. το φυσικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η διαδρομή. 

Δ. και άλλες αναφορές στις παραδόσεις και άλλα εθνο-γαστρονομικά 

στοιχεία. 

Το πρωτόκολλο προέβλεψε επίσης την ασύγχρονη επικοινωνία, η οποία αποτέλεσε το 

σημαντικότερο μεθοδολογικό εργαλείο δράσης κατά το σχολικό έτος 2014-15. 

Σύμφωνα και πάλι με το άρθρο 8 στο πλαίσιο της συνεργασίας μπορούσε «να 

πραγματοποιηθεί και εικονική αδελφοποίηση μέσω της δημιουργίας πολυμεσικών 

δομών: ιστοσελίδων, blogs, forums, e-mail, video conferencing μέσω skype, e-

twinning κλπ.». Εκτός από τα μεθοδολογικά εργαλεία που προέβλεπε το ίδιο το 

πρωτόκολλο, βοήθησαν επίσης ιδιαίτερα οι συνεδριάσεις της παιδαγωγικής ομάδας 

του κάθε σχολείου ή/ και οι ευρύτερες συζητήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων και 

της Συντονίστριας, με σκοπό πάντοτε την ανταλλαγή απόψεων για τον ελληνόφωνο 

πολιτισμό της Κάτω Ιταλία και ιδιαίτερα του Σαλέντο. Τέλος, σημαντικό εργαλείο 

ήταν και οι εκδηλώσεις σε σχολεία και στην τοπική κοινωνία. Η κατευθυντήρια αρχή 

ήταν «η ισότητα των όρων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των αδελφοποιημένων 

σχολείων ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους», (Άρθρο 8). 

 

Δράσεις και Προϊόντα 

 

(1) Τηλεδιάσκεψη στο ΥΠΕΠΘ στις 05 Μαρτίου 2014: 



  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

74 

 

Στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης του διαγωνισμού «Καλημέρα – Μια μέρα στην 

πόλη σου – Η Ελλάδα κι εσύ», που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, κλήθηκε η ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας να οργανώσει μία τηλεδιάσκεψη 

μεταξύ του ελληνόφωνου χωριού «Καλημέρα» και του υφυπουργού Παιδείας κ. 

Γκιουλέκα κατά την εναρκτήρια τελετή του ανωτέρου διαγωνισμού. Το Instituto 

Comprensivo di Calimera con Martigniano ανταποκρίθηκε άμεσα. Η Διευθύντρια του 

Σχολείου κ. Pierra Ligori σε συνεργασία με τη συντονίστρια Σχολική Σύμβουλο 

συντόνισαν την τηλεδιάσκεψη. Ο υφυπουργός μίλησε ζωντανά με τους μαθητές του 

ιταλικού σχολείου και τη Διευθύντρια, παρουσία των εκπαιδευτικών και της 

δημοτικής αρχής του Calimera. Μία μαθήτρια απηύθυνε λόγο στα γκρίκο, ο λόγος 

της βρίσκεται στον ιστότοπο του προγράμματος, βλέπε: https://goo.gl/LMu07R 

Παράλληλα, η χορωδία συνοδευόμενη από την ορχήστρα του Instituto Comprensivo 

di Calimera con Martigniano τραγούδησαν στα γκρίκο, βλέπε: https://goo.gl/XjyyZw 

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν αρχικά στα παιδιά των ομογενών, όμως τιμητικά, 

όπως αναγράφεται και στο link του διαγωνισμού
6
: «Επίσης, μπορούν να 

συμμετάσχουν μαθητές Ιταλικών σχολείων οι οποίοι ομιλούν το γκρίκο. Η ευρύτερη 

περιοχή στην οποία βρίσκονται τα σχολεία αυτά, ονομάζεται «Grecia Salentina», ήτοι 

«Ελλάδα του Σαλέντο.»  

Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν ζωντανά επίσημοι προσκεκλημένοι 

καθώς  και μαθητές/-τριες ανάμεσα σε αυτούς και μαθητές του 2
ου

 Γυμν. Νέας 

Φιλαδέλφειας, σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ARCA.DIA.logue. Μετά την 

τηλεδιάσκεψη ακολούθησε συνέντευξη τύπου από μαθητές του 2
ου

 Γυμνασίου Νέας 

Φιλαδέλφειας για το COMENIUS ARCA.DIA.logue & το Πρωτόκολλο 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση. Οι μαθητές αυτοί, όπως και άλλοι 

μαθητές ήταν προσκεκλημένοι  για την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού.  

(2) Στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης του ARCA.DIA.logue που έλαβε χώρα από 

τις 06 έως τις 09 Μαρτίου 2014, δύο μαθητές από το σχολείο του ελληνόφωνου 

χωριού Corigliano & του ελληνόφωνου χωριού Melpigniano ήρθαν στην Ελλάδα, στο 

πλαίσιο του πρωτοκόλλου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με έξοδα του έλληνα πρέσβη κ. Fusco. Οι 

μαθητές αυτοί συμμετείχαν στην αποστολή «ΑΝΔΡΟΜΕΣΑ Ι». Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συνάντησης 

συνεργάστηκαν δύο προγράμματα για τα οποία ήταν υπεύθυνη η ΔΙ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, 

το ένα ήταν το πρόγραμμα PERSEAS που συντόνιζε το γραφείο καινοτόμων 

δράσεων – περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και το άλλο ήταν το  ARCA.DIA.logue.  H 

αποστολή «ΑΝΔΡΟΜΕΣΑ Ι». ήταν μία από τις δράσεις του PERSEA. Παράλληλα, 

την ιταλική αποστολή υποδέχθηκαν θερμά στο Υπουργείο Παιδείας στις 06 Μαρτίου 

2014. Στην τελετή αυτή παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία με τους μαθητές των 

αντίστοιχων ελληνικών σχολείων του ARCA.DIA.logue, βλέπε: 

 https://comeniusarcadia.wordpress.com/2014/03/07/390/  
 (3) Από τη στιγμή της επικύρωσης του πρωτοκόλλου από τα ελληνικά σχολεία στις 

28 Απριλίου 2014 ξεκινά μια νέα εποχή για το πρωτόκολλο. Κατά το σχολικό έτος 

2014-15 ενεργή δράση έλαβαν τα συμμετέχοντα στο πρωτόκολλο ελληνικά σχολεία 

με ποικιλότροπες δράσεις, ως επί το πλείστον ασύγχρονες, όπως ήδη αναφέραμε. Για 

κάθε δράση υπήρχε ενημέρωση ή/και συνεργασία με τη Συντονίστρια Σχολική 

                                                 
6
 http://goo.gl/yCdt7H 

 

 

https://goo.gl/LMu07R
https://goo.gl/XjyyZw
https://comeniusarcadia.wordpress.com/2014/03/07/390/
http://goo.gl/yCdt7H
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Σύμβουλο. Οι δράσεις αυτές ήταν κυρίως τηλεδιασκέψεις μέσω skype με τα 

αντίστοιχα σχολεία στην Ιταλία, οργανωμένες από εκπαιδευτικής πλευράς, ενώ  

υπήρχε παράλληλη επικοινωνία των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων μέσω 

μάιλ. H  πιο αξιοσημείωτη τηλεδιάσκεψη ήταν αυτή που οργάνωσε το 68
ο 

Γυμνάσιο 

Αθηνών με το Instituto di  Calimera con Martignano, Πραγματοποιήθηκαν δύο 

τηλεδιασκέψεις. Η πρώτη έγινε στις 13 Ιανουαρίου με το σχολείο Calimera από το 

αντίστοιχο Ελληνόφωνο χωριό και η άλλη στις 15 Ιανουαρίου με το σχολείο του 

Martignano, από το άλλο ελληνόφωνο χωριό, το Μartigniano. Την τηλεδιάσκεψη 

οργάνωσε η εκπαιδευτική ομάδα του 68
ου

 Γυμνασίου Αθηνών με συντονίστρια την 

υποδιευθύντρια του Σχολείου κ. Κάτσαρη με τη βοήθεια και τη στήριξη του 

μοναδικού έλληνα αποσπασμένου στα ελληνόφωνα χωριά εκπαιδευτικού, του κ. 

Περικλή Όρτσου. Η τηλεδιάσκεψη αυτή έγινε στα γκρίκο και με τον τρόπο αυτό 

αναδείχθηκε ο πλούτος της μειονοτικής υπο-εξαφάνιση αυτής γλώσσας.    

(4) Οι εκπαιδευτικοί των δύο Λυκείων προτίμησαν να δημιουργήσουν μία κλειστή 

ομάδα στο Facebook. 

(5) Άλλη αξιοσημείωτη δράση είναι το εκπαιδευτικό ταξίδι του ελληνικού τμήματος 

της Ιταλικής Σχολής Αθηνών στην περιοχή της Απουλίας.  Εκεί, το σχολείο του 

ελληνόφωνου χωριού Cutrufiano, σχολείο συνεργαζόμενο στο πρωτόκολλο, δέχθηκε 

επίσημα και θερμά το ελληνικό τμήμα της Ιταλικής Σχολής Αθηνών. 

(6) Επίσης, το Σχολείο του ελληνόφωνου χωριού Castrigniano dei greci συμμετείχε 

συμβολικά στην μεγάλη έκθεση που διοργάνωσε το 1
ο
 Πειραματικό Γυμνάσιο της 

Αθήνας σε συνεργασία με το 2
ο
 ΠΠΓ με θέμα: «Ματιές στη Μεσόγειο». Η έκθεση  

έλαβε χώρα στις 14 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.     

(7) Το πιο αξιοσημείωτο προϊόν του πρωτοκόλλου συνεργασίας  είναι:   

 Το Λογότυπο του πρωτοκόλλου "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" που 

σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα του 68
ου

 

Γυμνασίου Αθηνών, συμμετέχον σχολείο στο 

πρωτόκολλο, και  συνεργαζόμενο με το IC di Calimera 

con Melpigniano. Το ίδιο σχολείο προέβηκε επίσης σε 

πολλές και ποικίλες δράσεις καθώς και σε γιορτή 

διάχυσης των προϊόντων του οι οποίες θα αναφερθούν 

στην επόμενη τοποθέτηση. Το Λογότυπο έχει ενσωματωθεί επίσημα στα έγγραφα 

των ιταλικών σχολείων.  

(8) Τέλος, να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης του 

ARCA.DIA.logue στην Ιταλία, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 έγινε συνάντηση 

εργασίας στο Istituto Comprensivo του Corigliano d’Otranto με όλους τους 

εκπροσώπους των ιταλικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και την ελληνική αντιπροσωπεία καθώς και την ελληνίδα 

συντονίστρια του προγράμματος. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν εκτενώς οι 

δράσεις μεταξύ των ελληνικών και των ιταλικών σχολείων κατά το σχολικό έτος 

2014-15 και έγινε ένας συστηματικός απολογισμός πρωτοβουλιών, δυσκολιών ή/και 

άλλων ενεργειών. Επίσης,  η διευθύντρια του Istituto Comprensivo του Martano κ. 

Αdele Campi έκανε επίσημη πρόταση για την κατάθεση ενός ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ με σχολεία που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Όσοι εκπρόσωποι ιταλικών σχολείων ενδιαφέρονταν παρέμειναν στη 

συνάντηση. Από ελληνικής πλευράς, η συντονίστρια του ευρωπαϊκού προγράμματος 

ARCA.DIA.logue και συντονίστρια των σχολείων που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» μετέφερε τις θέσεις των ελληνικών σχολείων. Ακολούθησε συζήτηση 

που καθόρισε τους βασικούς άξονες του επεξεργαζόμενου προς κατάθεση σχεδίου. 
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Συμπεράσματα 

 

Το Σαλέντο και γενικότερα η περιοχή της Απουλίας είναι μια περιοχή άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Το παρελθόν τις ενώνει από την Αρχαιότητα, το παρόν 

μέσω του προγράμματος ARCA.DIA.logue τους έδωσε μία θεσμοθετημένη 

επιχορηγούμενη συνεργασία με ημερομηνία λήξης. Το πρωτόκολλο συνεργασίας 

«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» διεύρυνε τη συνεργασία. Η νέα αυτή εκπαιδευτική συνεργασία 

σίγουρα μπορεί να συνεχιστεί και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο του 

πρωτοκόλλου συνεργασίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Τα σχολεία που συμμετέχουν έχουν το 

δικαίωμα, από το ίδιο το πρωτόκολλο, να συνεχίσουν τη συνεργασία, εάν και εφόσον 

το επιθυμούν, με μία απλή επιβεβαίωση μεταξύ τους για τη συνέχιση της 

συνεργασίας αυτής. Σίγουρα αυτή η συνεργασία θα ήταν καλό να έχει μία συνέχεια, 

μελλοντικά, στο πλαίσιο ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος τύπου Erasmus+, γιατί 

μία νέα χρηματοδότηση θα διευκόλυνε αρκετά τη διατήρηση και τη διεύρυνση των 

σχέσεων. 
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ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

εργαλεία Web2.0 στο χτίσιμο μιας εκπαιδευτικής 

διακρατικής συνεργασίας” 

 

THE ONLINE TOOLS IN EDUCATION 
 

Ελπινίκη Κάτσαρη,  

 Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 68
ο
 Γυμνάσιο Αθήνας 

elpkatsari@gmail.com 

Περίληψη  

Από την εκπαιδευτική τηλεόραση της δεκαετίας του ΄70 και τα προγράμματα εξάσκησης και πρακτικής 

εφαρμογής (drill and practice) του ΄80, περάσαμε στα πολυμέσα – υπερμέσα – προσομοιώσεις και 

εικονική πραγματικότητα, στα δίκτυα υπολογιστών, στο διαδίκτυο και τα συνεργατικά περιβάλλοντα 

μάθησης. (Μόκιας, 2009)  Η επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Ελληνικής εκπαίδευσης σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα, ακολουθώντας τις επιταγές της Παγκοσμιοποιήσης, ήλθε με την ενσωμάτωση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία (Φραγκάκη, 2007). Η εκπαίδευση 

πλέον ανοίγει δίοδο επικοινωνίας με την κοινωνία, δημιουργώντας διάθεση για διάλογο με αυτή, σε 

κλειστό ή και σε διεθνές επίπεδο (Κωστούλα-Μακράκη, 2001). Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας δημιουργούν νέες στρατηγικές διδασκαλίας, μακριά από τα στερεότυπα της αποστήθισης, 

στις οποίες η μαθησιακή διαδικασία απαιτεί ικανότητες αναζήτησης, επεξεργασίας, αξιολόγησης της 

πληροφορίας, ανάλυσης και συνδυαστικής δημιουργίας (σύνθεσης) (Φραγκάκη) Ο εκπαιδευτικός καλείται 

να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αυτές εξελίξεις αξιοποιώντας δυναμικά το ρόλο του και αναπτύσσοντας 

τεχνογνωσία ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά, να μεταφέρει την θεωρία στην πράξη 

«αναστοχαστικά» και εν γένει να διαχειρίζεται τις νέες, σύνθετες συνθήκες στην τάξη. (Παρασκευά,κ.α. 

2008) 

 

Λέξεις – κλειδιά :  Διαδικτυακά εργαλεία, εκπαιδευτική  διακρατική συνεργασία, ΤΠΕ, εργαλεία Web 

2.0 

 

Abstract 

In our days, we have moved from the educational TV of the ΄70s and the oral drill and practice 

programs of the ‘80s  to the internet and collaborative learning. The Greek system of education is far 

more urgent to be synchronized as per international standards, using Information Technology and 

Communication in teaching. The system of education now opens channels of communication with 

society, creating the mood for dialogue at international level. The Technology of Information and 

Communication  (ICT) creates new teaching strategies, away from the stereotypes of memorization in 

which the learning process requires skills in research, processing and  evaluating information, analysis 

and combinational creation (composition).  The teacher must respond to these rapid developments 

utilizing a dynamic role and developing expertise to communicate effectively, to transfer theory to 

practice "reflectively" and generally to manage the new and complex circumstances in the classroom.  

 
Keywords: on line tools, Web 2.0, educational transnational cooperation, ICT,  

 

 

Εισαγωγή 

 

Η εισαγωγή διαφόρων μορφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε στις αρχές 

του 20ου αιώνα με τον όρο «εκπαιδευτική τεχνολογία» (educational technology).  Στο 

τέλος του 20ου αιώνα ο όρος αυτός, θα αποκτήσει μια άλλη διάσταση με την 

εμφάνιση και την εξέλιξη των υπολογιστών. (Μόκιας, 2009)  

Σήμερα, ο όρος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ΤΠΕ (ICT: 

Information and Communications Technologies), αντικατέστησε τον όρο 

πληροφορική και χαρακτηρίζει αφενός τις τεχνολογίες που επιτρέπουν την 

mailto:elpkatsari@gmail.com
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επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της 

πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς 

αυτών των άυλων μηνυμάτων. (Μόκιας, 2009) 

Οι ΤΠΕ  ανοίγουν πλέον  νέες προοπτικές στην ανθρώπινη δυναμική, μεταβάλλοντας 

τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, συνεργαζόμαστε, συμβιώνουμε ή 

επικοινωνούμε. Η δυναμική αυτή, σήμερα, υπαγορεύει όλο και περισσότερο την 

εμπλοκή του ατόμου με τα ψηφιακά συστήματα, είτε στα πλαίσια της διαχείρισης των 

πληροφοριών είτε μέσω της χρήσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών και 

εργαλείων. Η εμπλοκή αυτή λαμβάνει ιδιαίτερη αξία, όταν αναφέρεται στο ρόλο και 

τη δυναμική του σχολείου καθώς και στο έργο που καλείται σήμερα, να επιτελέσει, 

στη νέα αυτή ψηφιακή πραγματικότητα (Παρασκευά, 2008)∙ (Τζωρτζάκης, 2009) 

Στα πλαίσια αυτού του νέου σχολείου, ο ρόλος της Οικιακής Οικονομίας είναι 

καθοριστικός, δεδομένου ότι είναι η επιστήμη που συγκεντρώνει τις επιστημονικές 

και τεχνολογικές γνώσεις και επιτεύγματα που αφορούν το άτομο, την οικογένεια και 

την κοινωνία γενικότερα. 

 

Συνεργασίες σχολείων – Δίκτυα κοινοτήτων μάθησης 

 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης προτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν 

αρχές όπως η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, η ενθάρρυνση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης με επικοινωνία, συνεργασίες μέσα και έξω από την τάξη, 

ανταλλαγές, διαμοιρασμό και οικοδόμηση της γνώσης (κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες μάθησης). Με αυτόν τον τρόπο παράγεται νέα εκπαιδευτική γνώση, 

βελτιώνεται η λειτουργικότητά του σχολείου καθώς και οι μαθητικές επιδόσεις. 

Μέσα από τις συνεργασίες οι καθηγητές, ξεπερνούν τη μοναξιά και  αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διεπιστημονικής σύμπραξης αλλά και οι μαθητές κατανοούν πως 

οργανώνεται ο κόσμος (φυσικός και κοινωνικός), πως αλλάζει και πως 

αλληλοσυσχετίζεται.  Πως επικοινωνούν, αναπαριστούν και πως εκφράζουν τη γνώση 

τους. 

Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας στο σχολικό πλαίσιο, αναδεικνύουν το 

πολιτισμικό κεφάλαιο των μαθητών και τους δίνει την δυνατότητα να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του σχολείου, διαμορφώνοντας στάσεις και συμπεριφορές. 

Παράλληλα γνωρίζουν και άλλα αξιακά συστήματα. 

Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών εντάσσονται και τα δίκτυα κοινοτήτων 

μάθησης. Τα δίκτυα αυτά στοχεύουν στην οργανωμένη επιστημονική και 

παιδαγωγική στήριξη προγραμμάτων, στη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού 

υλικού, στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών (Παιδαγωγικών και 

μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων), στη 

διατύπωση προτάσεων για δράσεις των μαθητών και για κινητοποίηση αρμόδιων 

φορέων.  Ως προς τους μαθητές οι στόχοι αφορούν την ανάπτυξη και διάδοση νέας 

γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, και επισκέψεων, και τέλος την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. (Οργανόπουλος, 2013). 

Πολλά σχολεία, στο πλαίσιο ενός δικτύου έχουν δημιουργήσει συμπράξεις 

συνεργασίας με σχολεία άλλων περιοχών μέσα και έξω από την Ελλάδα 

Οι διακρατικές εκπαιδευτικές συνεργασίες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας  της σχολικής εκπαίδευσης και στην 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης.  Μέσα από τα προγράμματα αυτά,  οι νέοι 

αποκτούν συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και 

γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη 

μελλοντική εργασιακή τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί 
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πολίτες.  Οι συνεργασίες αυτές αναπτύσσονται σαν μια φιλοσοφία ζωής, σαν μια 

κουλτούρα σχολείου, όπου κυριαρχεί το να σκέφτομαι συλλογικά, να πράττω 

συλλογικά, να επικοινωνώ … (Κακανά 2008α Καζέλα 2009). 

Η ανάπτυξη και διατήρηση δικτύων έρευνας και συνεργασίας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, για χώρες όπως η Ελλάδα, επειδή τα δίκτυα θεμελιώνουν δημοκρατικές 

δομές στην εκπαίδευση ενδυναμώνοντας την προσωπικότητα κάθε συμμετέχοντα, 

εκπαιδευτικού ή ερευνητή (Χατζηπαναγιώτου 2006).  Τα δίκτυα λειτουργούν 

ανατροφοδοτικά για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, εάν δοθεί η δυνατότητα στα 

μέλη τους να παρακολουθούν ενεργά, να ανταποκρίνονται στις ανακύπτουσες 

ανάγκες και να διευθύνουν, από κοινού με τα στελέχη της εκπαίδευσης, τις εξελίξεις 

στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  (Χατζηπαναγιώτου Π.) 

 

Η χρησιμότητα των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση 

 

Είναι γεγονός ότι οι ΤΠΕ  με τη ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωσή τους, έχουν 

εισβάλει δυναμικά πλέον στην ζωή μας, καθώς ο υπολογιστής διαδίδεται και 

καθιερώνεται ως  πολιτιστικό και γνωστικό εργαλείο καθημερινής χρήσης (Κορδάκη, 

Μ.& Κόμης Β., 2000).  

Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχουν αλλάξει σημαντικά τη δομή και τη λειτουργία της, 

ανατρέποντας τον ρόλο των εμπλεκομένων στην μαθησιακή διαδικασία και 

ανοίγοντας νέους δρόμους στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.  Βοηθούν στην ουσιαστική 

και από κοινού δημιουργική σκέψη εκπαιδευτικών και μαθητών, διευκολύνουν την 

διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος, καταργώντας τα σύνορα των γνωστικών 

αντικειμένων και κάνοντας την κατάκτηση της γνώσης διαδικασία δημιουργική και 

ευχάριστη. 

Τα Web 2.0 εργαλεία είναι τα εργαλεία των ΤΠΕ. Μοιάζει με τεχνολογικός όρος 

αλλά δεν είναι. Αποτελεί περισσότερο μια ιδέα. Είναι ένας νέος τρόπος χρήσης του 

διαδικτύου.  Είναι κάτι, για το οποίο όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλό, κάτι 

καινούργιο, κάτι χρήσιμο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά κανείς στην 

πραγματικότητα δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει.  

Οι βασικοί άξονες που κινούνται τα Web 2.0 εργαλεία, είναι:  

 ως προς το περιεχόμενο δημιουργημένο από τους χρήστες, πολλές φορές 

αλληλεπιδραστικό  

 στον διαμοιρασμό πληροφορίας, συμμετοχή, επικοινωνία και δημιουργία 

κοινοτήτων.  

 στην ανοιχτή πρόσβαση και έλεγχο από τους χρήστες συχνά με χαμηλό ή 

ανύπαρκτο κόστος.  

 μέσω αυτών πετυχαίνουμε να δημιουργήσουμε αυτό που λέγεται συλλογική 

νοημοσύνη και να αναπτύξουμε έναν πολιτισμό συμμετοχής, μια συμμετοχική 

κουλτούρα. 

Τα Web 2.0 εργαλεία, επιτρέπουν την δημοσίευση εργασιών, ιδεών, συναισθημάτων. 

Μέσω αυτών μπορούν οι άνθρωποι  όχι μόνον να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και 

να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η διαδραστικότητα, το δυναμικό περιεχόμενο, η 

συνεργασία και η συνεισφορά αποτελούν τα εγγενή χαρακτηριστικά των εργαλείων 

Web 2.0   (Κατεβάογλου, 2014) 

 

Τέλος η χρήση τους αποτελεί το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και 

ομαδοσυνεργατικότητας στην παγκόσμια εκπαίδευση, αφού  ξεπερνούν τα εμπόδια 

του χρόνου και της απόστασης.  
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Εργαλεία Web 2.0 στο χτίσιμο μιας διακρατικής εκπαιδευτικής συνεργασίας 

 

Όταν καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε τα Web 2.0 εργαλεία, ο καθένας έχει και 

κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Εδώ θα αναφέρουμε μερικά από αυτά τα εργαλεία 

που θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα ώστε να διευκολύνουν την εξ αποστάσεως 

επικοινωνία στις διακρατικές εκπαιδευτικές συνεργασίες. 

 

i. Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας 

1. Ιστολόγια ή blog, είναι μια μορφή ιστοχώρου, όπου οι χρήστες καταχωρούν το 

περιεχόμενο, (άρθρα, εικόνες, σχόλια), που εμφανίζεται από την πιο πρόσφατη 

στην παλαιότερη καταχώρηση.  Μπορούν να δημιουργηθούν κατηγορίες 

άρθρων, προσθέτοντας σε κάθε ένα ετικέτα (tag).  Στα ιστολόγια μπορούν να 

γράφουν περισσότεροι από έναν χρήστες και να αφήνουν σχόλια οι επισκέπτες. 

Παράλληλα δίνουν την δυνατότητα να ανατρέχουν σε διάφορα links ή άλλα 

blogs. Είναι πολύ απλά και φιλικά στον χρήστη, χωρίς να χρειάζεται να έχει 

επιπλέον γνώσεις προγραμματισμού.  

– http://www.blogger.com 

– http://www.worldpress.com 

–http://Scoop it.com 

2. Ένα wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, μια ιστοσελίδα που επιτρέπει στους 

χρήστες της να προσθέτουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράφουν το 

περιεχόμενό του, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφεί.  Με απλά λόγια 

είναι ένας χώρος συνεργατικής συγγραφής.  

Ενώ ένα wiki είναι και αυτό ένα είδος συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, 

διαφέρει από ένα ιστολόγιο από το ότι το περιεχόμενο δημιουργείται χωρίς 

κάποιον ορισμένο ιδιοκτήτη ή ηγέτη. Επιπλέον δε, τα wiki έχουν μικρή δομή, 

επιτρέποντας να προκύψει η δομή ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. 

Παράδειγμα wiki είναι η  Wikipedia,  το πιο δημοφιλές wiki στο διαδίκτυο. Ένα 

εργαλείο με το οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, 

να ανταλλάσουν και να οικοδομούν την γνώση. (Σπάλα, 2013).   

http://www.wikispaces.com/  

 http://pbworks.com/  

3. Google docs   Ένα συνεργατικό εργαλείο για διαδικτυακή δημιουργία, 

επεξεργασία και διανομή κειμένων, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ανάρτηση 

αρχείων σε μορφή doc, pdf, ppt και video. 

4.  Google Drive H Google, κάνει τα πάντα, όσον αφορά την συνεργασία και το 

διαμοιρασμό.  Οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν έγγραφα, παρουσιάσεις, 

υπολογιστικά φύλλα, φόρμες ή ομαδικά σχέδια, να συνεργάζονται μεταξύ τους 

σε πραγματικό χρόνο και να είναι όλα αυτά πάντα διαθέσιμα από οπουδήποτε 

υπάρχει διαδίκτυο. Προϋπόθεση η εγγραφή στο gmail. 

https://www.google.com/intl/el/drive/ 

5. Επικοινωνία μέσω Skype. Γρήγορη και δωρεάν διαδικτυακή επικοινωνία, 

βιντεοτηλέφωνο, τηλεδιάσκεψη ακόμα και άμεσο μήνυμα με χρήση κειμένου. 

6. Webquest (ιστοεξερεύνηση).  Ιστοχώρος στον οποίο μετά την εγγραφή 

μπορούμε να αναρτήσουμε μαθησιακό σενάριο ή μια δραστηριότητα τύπου 

project.  Όλοι οι συνεργαζόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες 

http://webquest.org/ Επίσης υπάρχει και το http://platform.openwebquest.org/ 

που είναι η ελληνική πλατφόρμα. 

7. Padlet - Τοίχος Ομαδικής Συγγραφής. Είναι ένας  τοίχος (σαν πίνακας 

ανακοινώσεων), στον οποίο μπορούμε να ορίσουμε τίτλο και οι χρήστες του 

http://www.worldpress.com/
http://scoopit.com/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/
https://www.google.com/intl/el/drive/
http://webquest.org/
http://platform.openwebquest.org/
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έχουν την δυνατότητα να αναρτήσουν οτιδήποτε θέλουν κείμενο, εικόνα, ήχο, 

βίντεο κλπ. https://padlet.com/  και στα ελληνικά https://el.padlet.com/  

8. Titan Pad – Ομαδική Συγγραφή κειμένου. Μία δωρεάν εφαρμογή συγγραφής, 

όπου τα μέλη της ομάδας μπορούν να εργάζονται συλλογικά, στην συγγραφή 

και να σχολιάζουν παράλληλα. https://titanpad.com/ 

 

ii. Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.  Πολλές από τις χρησιμοποιούμενες 

τεχνολογίες, σε αντίθεση με ότι πιστεύεται, μπορούν να βοηθήσουν 

εποικοδομητικά στην εκπαίδευση, μια και οι μαθητές είναι πολύ εξοικειωμένοι 

με αυτές.  

1. Μία τέτοια εφαρμογή είναι και το https://www.facebook.com/ , στο οποίο οι 

χρήστες μπορούν να αναρτούν εικόνες, video, γεγονότα, να δημιουργούν δίκτυα 

και ομάδες συζήτησης, να χρησιμοποιηθεί σαν τοίχος ανακοινώσεων και 

συζητήσεων και επιπλέον μπορεί να υπάρχει ροή νέων, και άμεση ανταλλαγή 

μηνυμάτων. 

2. Twitter. Μία υπηρεσία με απλότητα στη χρήση, κάθε μήνυμα με μέγιστο 

μέγεθος 140 χαρακτήρες και κάθε χρήστης επιλέγει από ποιους χρήστες θα 

λαμβάνει μηνύματα.  https://twitter.com/  ή το  https://myspace.com/  

 

iii. Εργαλεία διαμοιρασμού – φιλοξενίας - ψηφιακού περιεχομένου  
1. Το πιο δημοφιλές είναι το  youtube για βίντεο.  Το περιεχόμενο το δημιουργούν 

και το ανεβάζουν στην ιστοσελίδα οι ίδιοι οι  χρήστες, ενώ παράλληλα υπάρχει 

και χώρος για σχόλια. https://www.youtube.com/  

2. Στο https://www.flickr.com/ ανεβάζεις, οργανώνεις, επεξεργάζεσαι και 

μοιράζεσαι διαδικτυακά τις φωτογραφίες σου. 

3. Slideshare.  Ένα εργαλείο για διαμοιρασμό παρουσιάσεων. Οι μαθητές 

μπορούν να μοιραστούν με όλο τον κόσμο τις δημιουργίες τους. 

http://www.slideshare.net/  

 

iv. Δημιουργικά συνεργατικά εργαλεία 
1. Δημιουργία Δυναμικών Παρουσιάσεων. Με το Prezi, ξεφεύγουμε από την 

βαρετή παρουσίαση του power point. Εφέ, κείμενα, ήχος, βίντεο, σχήματα, κλπ. 

Η ιδέα μετράει.  https://prezi.com/ Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το:  

 http://www.sliderocket.com/   

2. Δημιουργία Κινούμενων Παρουσιάσεων – Βίντεο. Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι μια παρουσίαση με καρτούν. http://www.powtoon.com/  

3. Δημιουργία κόμικς. Δώστε κίνητρο στους μαθητές σας. Κάντε τους να 

ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να εκφραστούν.  

http://www.toondoo.com/ 

https://www.bitstrips.com/create/comic/ 

https://www.pixton.com/ 

4. Ομιλούντα Κινούμενα Avatar – Voki.  Με το voki δημιουργούμε κινούμενα 

και ομιλούντα avatar. Τα avatar είναι συνήθως μια αντιπροσωπευτική εικόνα 

που έχουμε επιλέξει για να συνοδεύει το προφίλ μας.  σε διάφορες διαδικτυακές 

κοινότητες που συμμετέχουμε. http://www.voki.com/  

5. Κινούμενα Σχέδια – GoAnimate. Λίγο πιο περίπλοκο αλλά οι μαθητές θα 

ενθουσιαστούν, φτιάχνοντας τα δικά τους κινούμενα σχέδια. Δυστυχώς η 

δωρεάν έκδοση έχει αρκετούς περιορισμούς.   http://goanimate.com/  

https://padlet.com/
https://el.padlet.com/
https://titanpad.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://myspace.com/
https://www.youtube.com/
https://www.flickr.com/
http://www.slideshare.net/
https://prezi.com/
http://www.sliderocket.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.toondoo.com/
https://www.bitstrips.com/create/comic/
https://www.pixton.com/
http://www.voki.com/
http://goanimate.com/
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6. Επεξεργασίας εικόνας - Sumopaint. Οι μαθητές δημιουργούν την δική τους 

εικόνα ζωγραφίζοντας οι ίδιοι σε λευκό καμβά ή επεξεργάζονται μια έτοιμη. 

  http://www.sumopaint.com/home/ 

7. Γραφήματα Πληροφοριών. Απεικόνιση στατιστικών δεδομένων σε γράφημα. 

Μπορούν να συνδυαστούν με κείμενο, σχέδια, εικόνες ακόμα και βίντεο. 

https://infogr.am/ 

8. Αλληλεπιδραστικές εικόνες. Το thinglink θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 

ένα αλληλεπιδραστικό κολάζ. Είναι έξυπνο εργαλείο για παρουσιάσεις. 

http://www.thinglink.com/  

9. Πολυμεσικό Διαδραστικό Πόστερ. Με αυτό το εργαλείο, οι μαθητές μπορούν 

να εκφράσουν τις ιδέες τους με ευκολία, συνδυάζοντας εικόνες, γραφικά, ήχο, 

βίντεο και κείμενο σε ένα ψηφιακό καμβά. http://edu.glogster.com/  

10. Εργαλεία Δημιουργίας Word clouds – Συννεφόλεξα. Μετατρέπει λέξεις, 

ομιλίες, άρθρα, συνθήματα και διάφορα θέματα σε ένα εντυπωσιακό σύννεφο 

λέξεων με ξεχωριστά μεγέθη λέξεων, για να τονίσει την συχνότητα εμφάνισής 

τους μέσα στο κείμενο.  

http://www.tagxedo.com/ 

http://www.wordle.net/ 

11. Φτιάξτε εύκολα video. Βάλτε τους μαθητές σας να διαλέξουν το στυλ, το 

τραγούδι, να το συνδυάσουν με φωτογραφίες, βίντεο και κείμενο και θα έχετε 

μια πολυμεσική παρουσίαση βίντεο.  

https://animoto.com/ 

https://www.kizoa.com/ 

Οι δωρεάν εκδόσεις και στα δύο έχουν περιορισμένο χρόνο. 

https://www.kizoa.com/ Είναι ένα εύχρηστο και διασκεδαστικό εργαλείο, για 

slideshow, video, κολάζ ακόμα και για επεξεργασία εικόνας. Οι μαθητές σας 

εδώ μπορούν να ξεδιπλώσουν το δημιουργικό τους ταλέντο.  

12. Εννοιολογικοί χάρτες. Είναι ένα εργαλείο που βοηθά πολύ τους μαθητές, 

κυρίως στην κατανόηση εννοιών  

https://bubbl.us/  Η απλούστερη εφαρμογή. Υπάρχουν ακόμα: 

https://www.mindmeister.com/ 

https://www.mindomo.com/ 

http://www.spicynodes.org/  

13. Χρονοδιαγράμματα για την αποτύπωση της χρονολογικής σειράς των 

γεγονότων.  http://timerime.com/    http://www.dipity.com/  

14. Εργαλεία ήχου Δώστε στους μαθητές σας ερεθίσματα.  Συνεργαστείτε, 

συνθέστε και γράψτε το τραγούδι σας και τέλος κοινοποιήστε το. Σε αυτό θα 

σας βοηθήσει το  http://www.scratchaudio.com/  

15. Δημιουργήστε το δικό σας Διαδικτυακό Περιοδικό ή βιβλίο. Ανεβάζοντας 

ένα αρχείο pdf, στη συνέχεια του προσθέτετε βίντεο, κείμενο εικόνα και 

δημιουργείτε το δικό σας περιοδικό, οργανώνοντάς το σε τεύχη. 

http://www.joomag.com/ 

Με το http://www.youblisher.com/ δημιουργείτε και δημοσιεύεται το δικό σας 

διαδικτυακό βιβλίο.   

16. Scratch,  ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας 

διαδραστικές ιστορίες, τα δικά σας παιχνίδια, όπως επίσης και κινούμενα 

σχέδια και να τα μοιραστείτε με άλλα άτομα. Το Scratch βοηθάει τα παιδιά να 

μαθαίνουν να σκέφτονται δημιουργικά, να λογικεύονται συστηματικά και να 

συνεργάζονται με ομαδικότητα - απαραίτητες ικανότητες για τον 21ο αιώνα. Το 

http://www.sumopaint.com/home/
https://infogr.am/
http://www.thinglink.com/
http://edu.glogster.com/
http://www.tagxedo.com/
http://www.wordle.net/
https://animoto.com/
https://www.kizoa.com/
https://www.kizoa.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindomo.com/
http://www.spicynodes.org/
http://timerime.com/
http://www.dipity.com/
http://www.scratchaudio.com/
http://www.joomag.com/
http://www.youblisher.com/
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Scratch είναι έργο της Lifelong Kindergarten Group της MIT Media Lab και 

παρέχεται δωρεάν.  https://scratch.mit.edu/  

Σίγουρα θα γνωρίζετε κι άλλες εφαρμογές.  Αυτή είναι και η γοητεία των Web 2.0 

εργαλείων.  Πειραματιστείτε. Βοηθήστε τους μαθητές σας να ξεδιπλώσουν τα 

ταλέντα τους και τις δεξιότητές τους. Η απόφαση στο χέρι των εκπαιδευτικών.  

 

Συμπεράσματα  

 

Μέσα από μία εκπαιδευτική διακρατική  συνεργασία,  οι μαθητές, αποκτούν 

συνείδηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, καθώς και γνώσεις και 

δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή 

τους απασχόληση και τη δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες. 

Καθώς δε οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν,  τα διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία 

(Web 2.0)  θα συντελέσουν στην ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, μειώνοντας 

τον χρόνο και την απόσταση.  Εύκολα στη χρήση και στην πρόσβαση, δωρεάν,  

μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των μαθητών μας.   

Χορτασμένοι από τιτιβίσματα (facebook) πληροφορίες, βίντεο, και πολλά εφέ στο 

διαδίκτυο, σκοπός μας είναι από καταναλωτές της πληροφορίας να τους 

μετατρέψουμε σε παραγωγούς. Τα εργαλεία Web.2.0, είναι για να τους τα δείξουμε 

και να ασχοληθούν δημιουργικά οι ίδιοι με αυτά.  Μόνο τότε θα ανακαλύψουν και θα 

εκμεταλλευτούν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. 

Η χρήση τους αποτελούν θετικό κίνητρο, ενθαρρύνουν την συνεργατικότητα και τη 

βιωματική μάθηση και υποστηρίζουν την αυτογνωσία και τη σταδιακή αυτονόμηση. 
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Περίληψη 

Το ταξίδι μέσα στον χρόνο, ξεκινά με στόχο, να εμπλουτιστούν οι μαθησιακές εμπειρίες μέσα από την 

χαρά της διερεύνησης και της ανακάλυψης, με την βοήθεια της συνεργατικής διαδικασίας. Οι στόχοι του 

προγράμματος είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές μας τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των 

εμπλεκομένων ομάδων, να έρθουν σε επαφή με την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας, που συνδέεται με 

την παρουσία των αρχαίων Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία, να αντλήσουν έμπνευση και να εκφραστούν 

δημιουργικά µε αφορμή τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να βρουν 

ομοιότητες και διαφορές με τα δικά τους, να εντοπίσουν τους καλλιτεχνικούς δεσμούς μέσα από το 

τραγούδι και τον χορό, να αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις φιλίας και να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες με την χρήση των Τ.Π.Ε. και των διαδικτυακών εργαλείων. Η μεθοδολογία του προγράμματος 

στηρίχθηκε στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης. Στην τελική παρουσίαση και 

στην ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 

που βοήθησε στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια της απόστασης και του χρόνου με την αμεσότητα που 

δίνεται από την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

 

Λέξεις – κλειδιά :   

Γυμνάσιο, Εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτισμικός εμπλουτισμός, συνεργασία σχολείων, Τεχνολογίες 

Web 2.0. 

 

Abstract 

The journey through time aims at enriching students' learning experiences by offering them the joy of 

exploration and discovery through their engagement in collaborative processes. The main objectives of 

this project are  to enable students to discover the strong bonds that exist among the partner schools 

involved in the project, to get in touch with our common cultural heritage connected with the presence 

of ancient Greeks in southern Italy, to get inspired and to express themselves creatively regarding Arts 

and Culture, to get to know their partners' customs and compare them with their own in order to find 

out  the similarities and differences, to identify the artistic links through song and dance and develop 

friendly relations with them and last but not least to improve their ICT skills. The methodology 

employed in this project is based on the principles of collaborative and experiential learning. The 

project was successfully disseminated to the school community with the help of New Technologies that 

helped us overcome the barriers of distance and time.  

 

Keywords:  

Gymnasium, Educational programs, cultural enrichment, school collaboration, Web 2.0 technologies. 

 

Εισαγωγή 

To Πρωτόκολλο “ODYSSEAS” αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ των σχολείων της 

Κάτω Ιταλίας και των σχολείων της Α΄ΔΙΔΕ Αθήνας, με συντονίστρια του έργου την 

Σύμβουλο Οικιακής Οικονομίας, κ. Δ. Μακρή. Το σχολείο μας συνεργάζεται με το 

mailto:elpkatsari@gmail.com
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Instituto di Comprensivo di Calimera con Martignano. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί 

σε δύο τουλάχιστον έτη. 

Το έργο σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 

2014-15 σε μαθητές ηλικίας 14 ετών.  Στόχος, να εμπλουτιστούν οι μαθησιακές 

εμπειρίες μέσα από την χαρά της διερεύνησης και της ανακάλυψης, με την βοήθεια 

της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας και της χρήσης της τεχνολογίας Web.2.0., όχι 

σαν εργαλεία εξάρτησης, αποξενώνοντας το άτομο, αλλά για να βοηθήσουν στις 

ανάγκες του προγράμματος, και να ξεπεραστούν τα εμπόδια της απόστασης και του 

χρόνου.  Η εκπαίδευση, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο και τη σωστή 

χρήση της τεχνολογίας που συντελεί στην απελευθέρωση του ατόμου και το 

μετατρέπει από απλό δέκτη σε παραγωγό πληροφορίας. (ΥΠΕΠΘ, 2001).  

Μέσα από αυτό το έργο θα αναπτυχθούν οι αναγκαίες γνώσεις και πληροφορίες που 

δεν έχουν τη δυνατότητα να προβληθούν στο επίπεδο της τυπικής διδασκαλίας. Το 

έργο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο καλύτερης προσέγγισης μιας άλλης, γενικά 

αποδεκτής και προσδοκώμενης αντίληψης για το σχολείο, που θα γίνει χώρος χαράς, 

ζωής δημιουργικής και πνευματικής ανέλιξης. (ΥΠΕΠΘ, 2001). 

 

Στόχοι 

Γενικός σκοπός και στόχος 

Σκοπός της συνεργασίας μας αυτής είναι,  η προώθηση του πολιτισμού και η 

καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη δημιουργία, με 

έμφαση στην πολύπλευρη προσέγγιση θεμάτων σχετικών με την υλική και άυλη 

κληρονομιά μας, που συνδέεται με την παρουσία των αρχαίων Ελλήνων στην Κάτω 

Ιταλία και στο Σαλέντο ειδικότερα. 

Στόχοι της συνεργασίας μας, η γνωριμία µε τον πολιτισμό στις ποικίλες εκφάνσεις 

του, η επαφή µε την πολιτιστική κληρονομιά, ο σεβασμός και η κατανόηση του 

πολιτισμικά διαφορετικού, η ισότιμη ανάδειξη στοιχείων από το πολιτισμικό 

κεφάλαιο όλων των μαθητών, η μύηση στις νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων των μαθητών μας και 

τέλος η διαμόρφωση στάσεων. 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι: 

 Να έρθουν σε επαφή με την κοινή πολιτιστική κληρονομιά μας, που συνδέεται 

με την παρουσία των αρχαίων Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία 

 Να ανακαλύψουν οι μαθητές μας τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν 

μεταξύ τους. 

 Να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να βρουν ομοιότητες και διαφορές με τα 

δικά τους.  

 Να εντοπίσουν τους καλλιτεχνικούς δεσμούς μέσα από το τραγούδι και τον 

χορό. 

 Να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους. 

 Να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό, μέσα από την άσκηση στη 

χρήση εναλλακτικών αναπαραστάσεων της πληροφορίας. 

 Να ενσωματώσουν όλες τις πληροφορίες σε διαδικτυακούς τρόπους 

παρουσίασης 

 Να εμπλουτιστούν οι μαθησιακές εμπειρίες μέσα από την χαρά της 

εξερεύνησης και της ανακάλυψης, με την βοήθεια της συνεργατικής 

διαδικασίας.  

 Να αντλήσουν οι μαθητές έμπνευση και να εκφραστούν δημιουργικά µε 

αφορμή τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.  
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 Να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά καθώς και δεξιότητες 

επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εταίρους. 

 Να ενημερώσουν την σχολική κοινότητα για την αναγκαιότητα της γνωριμίας 

άλλων πολιτισμών 

 Να αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις φιλίας.  

 Να απολαύσουν οι μαθητές και των δύο περιοχών, το ταξίδι μέσα στον χρόνο 

που θα έχει κοινή αφετηρία και διαφορετική – ίσως – διαδρομή. 

 

Υλικά 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Projector, Εκτυπωτής και Scanner, Βιντεοκάμερα, 

Σύνδεση διαδικτύου, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου,  

Εργαλεία Web 2.0 – blogspot, scoop.it, pptx, prezi, google drive, kizoa, padllet, 

jigsaw, puzzle, youblisher, επεξεργασία εικόνας και ήχου και video, Real Player 

Trimmer. 

Χαρτικά και υλικά ζωγραφικής για δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών – 

πασχαλινών αυγών 

Γνωστικό Αντικείμενο Πεδίο Σύνδεσης Τ.Π.Ε. 

Αρχαία Ιστορία και Νεώτερη     - Νεοελληνική Γλώσσα   

Πληροφορική Τεχνογνωσία     - Αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών 

Αξιοποίηση μηχανών αναζήτησης, ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικών 

εγκυκλοπαιδειών.  

Λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα, σύνδεση με το μάθημα της Οικιακής 

Οικονομίας 

Παραδοσιακοί χοροί,   -   Παραδοσιακές Φορεσιές  

Γεωγραφία,  Χρήση του εργαλείου επεξεργασίας Χαρτών  Google map 

Μουσική - Μουσικές ρίζες και ακούσματα  

 

Μέθοδος 

Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίχθηκε στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής και 

βιωματικής μάθησης.  

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 2 μαθητές της Α΄ τάξης και 22 μαθητές της Β΄ τάξης.   

Οι μαθητές όπου κρίνεται απαραίτητο εργάζονται σε ομάδες. Έτσι στο πρόγραμμα 

«Το Ελληνικό Πάσχα συμβολισμοί και έθιμα», οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 

τεσσάρων ατόμων, ενώ στο πρόγραμμα «Κάτω Ιταλία – Τόπος – Γλώσσα – Ιστορία», 

εργάζονται σε τρεις ομάδες των οκτώ ατόμων έκαστη, που κάθε μία έχει αναλάβει μία 

από τις ενότητες. 

Ο καθηγητής κατά τη διάρκεια του προγράμματος εμψυχώνει, καθοδηγεί, διευκολύνει 

και συντονίζει την ομάδα στηρίζοντας τους μαθητές στις δράσεις τους και τηρώντας 

την αρχή του «μαθαίνω στην πράξη» (Στεφανάτου, 2012). Η επικοινωνία των 

εμπλεκομένων καθηγητών γίνεται μέσω mailbox, skype, google plus, και facebook, 

προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και να οργανώσουν το πρόγραμμα. 

Οι γονείς ενημερώθηκαν ενυπόγραφα για τη διαδικασία συμμετοχής των μαθητών 

στο έργο, τη χρήση νέας τεχνολογίας και του διαδικτύου. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε., διευκόλυνε την διαθεματική προσέγγιση του θέματος, 

καταργώντας τα σύνορα των γνωστικών αντικειμένων και έκανε την κατάκτηση της 

γνώσης διαδικασία δημιουργική και ευχάριστη. Δημιουργήσαμε ιστοσελίδες 

(blogspot και scoop.it), η ενημέρωση των οποίων είναι διαρκής και αδιάλειπτη. 

Επιπλέον, οι μαθητές μας, είχαν την ευκαιρία να  γνωρίσουν και να εξασκηθούν στα 

Griko, την γλώσσα των Ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας, μαθαίνοντας μικρές 

φράσεις. 
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Δράσεις 

1. Δημιουργήσαμε ιστοσελίδες:      

 α) http://calimera68gym.blogspot.gr/ για συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων 

που αφορούν τον τόπο, την γλώσσα και την ιστορία των δύο εμπλεκομένων μελών. 

Στο ίδιο blog  γίνεται ανάρτηση όλων των δράσεών μας καθώς και ότι λαμβάνουμε 

από τους εταίρους μας. (Εικόνα 1.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) http://www.scoop.it/t/i-canti-e-la-musica-cantata-in-griko εδώ συγκεντρώνουμε 

υλικό που αφορά την μουσική και τον χορό από την Magna Grecia (Εικόνα 2.) 

 

 
 

2. Δημιουργήσαμε ψηφιακό τοίχο: http://goo.gl/DaF5aT για να αναπτύξουν οι 

μαθητές μας δεξιότητες επικοινωνίας και να μπορούν να εκφράσουν σκέψεις και 

συναισθήματα μέσα από αυτόν στους συμμαθητές τους/εταίρους. (Εικόνα 3.) 

 

3. Δημιουργήσαμε κλειστή ομάδα επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  για 

ηλεκτρονική επαφή και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας.  

 

4. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προγράμματος, ζητήσαμε από τους μαθητές 

μας να σχεδιάσουν τον λογότυπο. Μετά από ψηφοφορία, αποφασίσαμε να 

δουλέψουμε και να βελτιώσουμε το καλύτερο έργο που επιλέξαμε. Έτσι, καταλήξαμε 

 
Εικόνα 2. .  http://www.scoop.it/t/i-canti-e-la-musica-cantata-in-griko 

Music and Dance of Magna Grecia – Μουσική και χοροί της Κάτω  

Ιταλίας -  I canti e la musica cantata in Griko 

 

Εικόνα 1. Ιστοσελίδα "Calimera - 68th Gymnasium of 

Athens". Για δημοσίευση και συγκέντρωση στοιχείων. 
 

http://calimera68gym.blogspot.gr/
http://www.scoop.it/t/i-canti-e-la-musica-cantata-in-griko
http://goo.gl/DaF5aT
http://www.scoop.it/t/i-canti-e-la-musica-cantata-in-griko
http://calimera68gym.blogspot.gr/
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σε αυτόν τον λογότυπο (Εικόνα 4.), που θα συνοδεύει όλα τα έγγραφα που αφορούν 

το πρόγραμμά μας και για το οποίο ενημερώθηκε και η οικεία διεύθυνση, καθώς και 

οι τους εταίροι μας, οι οποίοι ενθουσιασμένοι μας δήλωσαν ότι θα το προσθέσουν κι 

εκείνοι στην αλληλογραφία τους, όπως και έκαναν. Όλα τα έργα των μαθητών 

βρίσκονται στην διεύθυνση: http://calimera68gym.blogspot.gr/search/label/Logo/ 

 

 
Εικόνα 3. Ψηφιακός τοίχος padlet: 

 

Εικόνα 4. Λογότυπος έργου 

 

5. Πραγματοποιήσαμε δύο τηλεδιασκέψεις μέσω skype, στις 13 Ιανουαρίου με το 

σχολείο του Calimera (Εικόνα 5.) και στις 15 Ιανουαρίου με το σχολείο του 

Martignano (Εικόνα 6.). Στο στάδιο της προετοιμασίας, είχαμε την ευκαιρία να 

γνωρίσουν οι μαθητές μας την γλώσσα Griko (την τοπική διάλεκτο των 

ελληνοφώνων) και να μιλήσουν σε αυτήν με μικρές προτάσεις, με τους μαθητές από 

την Κάτω Ιταλία. 

Στόχος, η χαρά της επικοινωνίας, με την αμεσότητα που δίνεται από την τεχνολογία 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

 

6. Μέσω του youblisher, δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) με θέμα: 

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ – CALIMERA. Τι σημαίνει Καλημέρα για εμάς». Περιμένουμε να μας 

απαντήσουν και οι εταίροι μας τι σημαίνει «Καλημέρα» για εκείνους.  

http://goo.gl/CcrgJm 

 

7. Το πρόγραμμα «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ολοκληρώθηκε με το jigsawplanet, που φτιάξαμε 

puzzle με το ίδιο θέμα. http://goo.gl/nwv9DF 

 

 
Εικόνα 5. Τηλεδιάσκεψη με το σχολείο του 

Calimera 13.1.2015 

 
Εικόνα 6. Τηλεδιάσκεψη με το σχολείο του 

Martignano 15.1.2015 

http://calimera68gym.blogspot.gr/search/label/Logo/
http://goo.gl/CcrgJm
http://goo.gl/nwv9DF
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1. Δουλεύοντας σε ομάδες των 

τεσσάρων ατόμων οι μαθητές 

συγκέντρωσαν τα έθιμα του 

Πάσχα από διάφορα μέρη της 

Ελλάδας, έγιναν power point, 

posters και τέλος video, (μέσω 

του Kizoa και του youtube).  

Έγινε διαδικτυακή παρουσίασή 

τους μέσω του Prezi.  

(Εικόνα 7.).  

https://goo.gl/kTyqaT  

 

2. Κατασκευές: Ανταλλάξαμε 

ευχές τόσο τα Χριστούγεννα όσο 

και το Πάσχα, μέσα από κάρτες 

που οι ίδιοι οι μαθητές μας 

έφτιαξαν και έστειλαν και 

παράλληλα δημιουργήσαμε  

Video: α) making a Christmas 

Card (Εικόνα 8) και β) Season’s 

greetings from 68th Junior High 

School of Athens. (με την 

βοήθεια του kizoa και του 

youtube). Οι εταίροι μας,  μας 

έστειλαν κι αυτοί Season’s 

greetings from Calimera – video. 

Για το Πάσχα ζωγραφίσαμε πάνω 

σε ψεύτικα αυγά και τους τα 

στείλαμε. (Εικόνα 9). Μας 

απάντησαν με τις ευχές τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όλα τα video βρίσκονται στην διεύθυνση:  

 http://calimera68gym.blogspot.gr/p/blog-page_11.html 

 

Παρουσιάσεις – Διάχυση αποτελεσμάτων 

1. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας: «Καλημέρα (Κάτω Ιταλίας) – 68ο Γυμνάσιο 

Αθηνών» 

Εικόνα 7. Διαδικτυακή  παρουσίαση Prezi. Τα έθιμα του 

Πάσχα στην Ελλάδα 

 

Εικόνα 9.  Ζωγραφίσαμε πασχαλινά αυγά 

 

Εικόνα 8. Making a Christmas card 

https://goo.gl/kTyqaT
http://calimera68gym.blogspot.gr/p/blog-page_11.html
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στις 11.2.2015 στην ημερίδα ARCA.DIA.LOGUE της ΔΔΕ Α΄Αθήνας με θέμα 

«Πολιτισμική κληρονομιά, κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές και ο ρόλος τους στην 

σχολική ζωή», παρόντος του περιφερειάρχη της Απουλίας.  Την παρουσίαση στην 

ημερίδα μπορείτε να την δείτε στο blog μας. 

http://calimera68gym.blogspot.gr/search/label/Activities 

2. Παρουσιάσαμε τις δράσεις μας σε ημερίδα στο σχολείο μας, στις 11.5.2015, 

μιλήσαμε griko, και χορέψαμε tarantella pizzicca. (εικόνα 11). 

Όλες οι πιο πάνω δράσεις, έχουν δημοσιευτεί και μεταφραστεί στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος για την πλήρη ενημέρωση των εταίρων μας.  

 

Αποτελέσματα: 

Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται καινοτόμο, γιατί συνδυάζει την επαφή των  παιδιών 

με την πολιτιστική κληρονομιά μας που συνδέεται με την παρουσία των αρχαίων 

Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία. Γνώρισαν την γλώσσα των ελληνόφωνων «GRIKO» 

μέσα από την επαφή τους με τους 

εταίρους. Άντλησαν έμπνευση και 

εκφράστηκαν δημιουργικά, μέσα από τις 

τέχνες και τον πολιτισμό. Μέσα από 

συνεργατικές δραστηριότητες δόθηκε η 

δυνατότητα στους μαθητές  να 

αναπτύξουν συναισθηματικές δεξιότητες  

ζωτικής  σημασίας. Μέσα από την 

αυθεντική επικοινωνία στην Αγγλική 

γλώσσα με τους  Ευρωπαίους εταίρους, 

οι μαθητές ανέπτυξαν βασικές 

γλωσσικές δεξιότητες με δημιουργικό 

και ευχάριστο τρόπο.  

Έγιναν αυτόνομοι όσον αφορά τη χρήση 

των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδας και του ψηφιακού  τοίχου 

padlet για να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας  με τους εταίρους και δημιουργίας. 

Μέσα από την αλληλεπίδραση με τους εταίρους η μαθησιακή διαδικασία απέκτησε 

Ευρωπαϊκή διάσταση και οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία 

μεταξύ των μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων.  

Ένα ακόμη όφελος που αποκόμισαν οι μαθητές είναι  ότι έμαθαν να είναι υπεύθυνοι  

συνεπείς και να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δραστηριοτήτων. 

 

Σύνοψη 

Το ταξίδι μέσα στον χρόνο, ξεκίνησε. Ο καθηγητής κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος εμψυχώνει, καθοδηγεί, διευκολύνει και συντονίζει την ομάδα 

στηρίζοντας τους μαθητές στις δράσεις τους ώστε να νιώσουν την χαρά της 

ομαδικότητας, της ανακάλυψης, της δημιουργίας. Οι μαθητές μέσα από την 

βιωματική μέθοδο εξερεύνησαν και κατέκτησαν την γνώση. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

έχει παίξει η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, που βοήθησε στο να ξεπεραστούν τα 

εμπόδια της απόστασης και του χρόνου με την αμεσότητα που δίνεται από την 

τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  

Για την επόμενη χρονιά προγραμματίζουμε να παρουσιάσουμε την πόλη μας.  «Κάθε 

κτίριο μια ιστορία».  Κάνουμε το ταξίδι στην Αθήνα για να την δείξουμε στους 

φίλους μας στην Magna Grecia μέσα από τα δικά μας μάτια. Θα συνεχίσουμε να 

καταγράφουμε τα έθιμά μας και να τα στέλνουμε στους φίλους μας, ώστε να μας 

γνωρίσουν και να τους γνωρίσουμε, μέσα από παράλληλα προγράμματα. Ταυτόχρονα 

Εικόνα 10  Tarantella pizzicca. 

http://calimera68gym.blogspot.gr/search/label/Activities
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θα ολοκληρώσουμε το οδοιπορικό  στην Ιταλία. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την εργασία 

μας πάνω στον τόπο, την ιστορία και την γλώσσα της grecia salentina, και με την 

χρήση των εργαλείων Web.2.0.  
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ΈΡΓΟ E TWINNING: «ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

 

E TWINNING PROJECT: “FROM THE PAST ALIMENTARY 

HABITS TO THE FUTURE OF THE FOOD” 

 
Παπαναστασάτου Ευσταθία 

1
ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

Γρηγορίου Αυξεντίου 2, 16343, Ηλιούπολη 

Papanastasatou Efstathia 

1st Gimnasio Ilioupolis 

Grigoriou Afxentiou 2, 16343, Ilioupoli  

papanastasatou@yahoo.com 

Περίληψη  

Το έργο “Από τις διατροφικές συνήθειες του παρελθόντος στο μέλλον των τροφίμων” πραγματοποιήθηκε 

από μαθητές του 1
ου

 Γυμνασίου Ηλιούπολης, Ελλάδα, και του Heerbeeck College - Best, Ολλανδία, την 

χρονική περίοδο 2011-2013. Οι μαθητές, διερεύνησαν τις διατροφικές συνήθειες των δυο λαών 

δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά. Αξιοποιώντας σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και λογισμικά, 

δημιούργησαν ηλεκτρονικά αρχεία. Συνεργάστηκαν επικοινωνώντας μέσω εργαλείων web 2.0, chat, 

mails, blogs, forum, padlet, wath2gether, comic, δημιουργία video. Σε συνεργασία με τους καθηγητές, 

τους γονείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους εξωσχολικούς φορείς (Πανεπιστήμια, Μουσεία), οι 

μαθητές οργάνωσαν αμοιβαίες εβδομάδες φιλοξενίας. Κατά τη διάρκειά τους, Έλληνες και Ολλανδοί 

μαθητές εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες πάνω στο θέμα. Επισκέφτηκαν σημαντικά μνημεία πολιτισμού 

κάθε χώρας και γνώρισαν την καθημερινή ζωή των δύο λαών. Έτσι, η συνεργασία αυτή υλοποίησε 

παιδαγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς στόχους, μέσω της χρήσης εργαλείων ΤΠΕ, 

δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς φιλίας. 

 

Λέξεις κλειδιά:  

Διατροφή, Ελλάδα, Εκπαίδευση, Etwinning, Ιστορία, Ομαδοσυνεργατικά, Οικιακή Οικονομία, Ολλανδία, 

Φιλοξενία 

 

Abstract 

The project “From the past alimentary habits to the future of the food” was presented by students of 

the 1
st
 High school of Ilioupoli, Greece and the Heerbeeck College, Best, The Netherlands during the 

time period 2011-2013. The students researched the alimentary habits of both countries working as a 

team. Using modern internet tools and software and creating digital files. The cooperation was 

possible through an array of different tools like web 2.0 tools, chat, mails, blogs, forums, padlet, 

watch2gether, comics and video creation. While in close cooperation with the professors, the parents 

union, the mayors and even universities and museums, Greeks and Dutch students organized 

hospitality weeks to each country. During these, Greeks and Dutch students working in mixed teams 

processed the theme that they have been tasked with. They visited important monuments of civilization 

of every country and had the chance to experience the everyday life of different people. In this manner, 

this cooperation realized the educational, social and cultural aims through the use of wed 2.0 tools in 

the process creating strong bonds of friendship.      

 

Keywords:  

Collaboration, Education, Etwinning, Greece, History, Hospitality, Netherlands, Nutrition, Team work 

 

Κατά τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 υλοποιήθηκε το έργο e-twinning του 

1
ου

 Γυμνασίου Ηλιούπολης με θέμα: “From the past alimentary habits to the future of 

the food” – «Από τις διατροφικές συνήθειες του παρελθόντος στο μέλλον των 

τροφίμων».  
Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τις διατροφικές συνήθειες του 

εθνικού τους πολιτισμού και να τις συγκρίνουν με τις ανάλογες συνήθειες των 

mailto:papanastasatou@yahoo.com
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Ευρωπαίων συμμαθητών τους και η πραγματοποίηση αμοιβαίας φιλοξενίας ανάμεσα 

στα δύο συνεργαζόμενα σχολεία. 

Οι στόχοι του έργου ήταν οι μαθητές να: 

• Δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας με μαθητές από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

και αποκομίζουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. 

• Μελετήσουν τις διατροφικές συνήθειες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και 

προβληματίζονται για το μέλλον των τροφίμων.  

• Ανακαλύψουν τις παραδόσεις τους, τις διατροφικές συνήθειες των 

προηγούμενων γενεών και τις παραδόσεις των εταίρων τους με την ανταλλαγή των 

πληροφοριών τους.  

• Συνδυάσουν τη διατροφή με την τοπική ιστορία, εξετάζοντας τις κοινωνικές 

συνθήκες του παρελθόντος, καθώς και τις οικονομικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

• Εξοικειωθούν με την Αγγλική Γλώσσα. 

• Αποκτήσουν  γνώσεις σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως της ιστορίας, της 

γεωγραφίας, της αισθητικής αγωγής, της οικονομίας, της βιολογίας, της 

πληροφορικής μέσω της πολυθεματικότητας του έργου.  

• Μάθουν να συγκρίνουν και να ταξινομούν πληροφορίες. 

• Μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους ολλανδούς μαθητές  και με όλους τους 

χρήστες του e-twinning (μέσω της δημοσίευσης του έργου). 

• Βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

• Διερευνήσουν τις ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές. 

• Μάθουν πώς να κάνουν αναζήτηση με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 

σε αξιόπιστους δικτυακούς τόπους. 

•  Ανακαλύψουν τις τεχνολογικές δεξιότητες και τις δυνατότητες του web 2.0 

(κάνοντας blogs, forums). 

• Ευαισθητοποιηθούν σε θέματα γύρω από την προάσπιση της υγείας τους, του 

πολιτισμού τους και του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Διευρύνουν την κοινωνικοποίησή τους, συνεργαζόμενοι με άλλα μέλη του 

σχολικού περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής κοινότητας.  

Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, που πραγματοποίησαν οι μαθητές του 

προγράμματος την πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, το έτος 2011-12, με σκοπό τη 

συλλογή, κριτική αξιοποίηση και παρουσίαση των πληροφοριών γύρω από το θέμα 

και τις ποικίλες πλευρές του μέσω των λογισμικών επεξεργασίας κειμένου και 

παρουσιάσεων, προχώρησαν κατά το σχολικό έτος 2012-2013 σε περαιτέρω 

δραστηριότητες, προκειμένου να αξιοποιηθούν περισσότερα εργαλεία του web 2.0.  

Την δεύτερη σχολική χρονιά υπηρετηθούν, εκτός των άλλων προδιαγεγραμμένων 

στόχων, και οι παρακάτω: 

 Η συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες των μαθητών του κάθε σχολείου και η 

συνεργασία ανάμεσα στους Έλληνες και Ολλανδούς μαθητές με σύγχρονα και 

ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και η συνεργασία των 

μαθητών κατά την εβδομάδα φιλοξενίας των Ελλήνων μαθητών στις Ολλανδικές 

οικογένειες. 

 Η αξιοποίηση των εργαλείων Web2.0 ως δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης, 

έρευνας και επικοινωνίας. 

Στο παραπάνω πνεύμα οι μαθητές των δύο σχολείων πραγματοποίησαν οι ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 Δημιούργησαν ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων με το λογισμικό wall 

wisher, όπου ανακοίνωναν τις ιδέες και προτάσεις τους γύρω από τα εξής θέματα:  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

95 

 

1. Τι διαπίστωσαν για τις διατροφικές συνήθειες των τόπων που 

επισκέφτηκαν στις καλοκαιρινές τους διακοπές, φωτογραφίες σχετικές, τι 

καινούριο ή ιδιαίτερο δοκίμασαν και τα σχόλιά τους σχετικά με όλα τα 

παραπάνω θέματα.  

2. Για τα ενεργειακά ποτά (energy drinks), τις επιπτώσεις τους στην 

υγεία και τη διάδοση αυτών στους νέους σήμερα.  

3. Επίσης πρότειναν ερωτήσεις, προκειμένου να συντάξουν στη συνέχεια 

ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη συγκριτική έρευνα σχετικά με τις συνήθειες 

διατροφής των δύο λαών, Ελλήνων και Ολλανδών. 

 Παρακολούθησαν συγχρόνως Έλληνες και Ολλανδοί μαθητές με το 

πρόγραμμα watch2gather.com ταινία, με τίτλο “Plurality”, με θέμα τις επιπτώσεις στη 

ζωή μας από την ενοποίηση του δικτύου των υπολογιστών και συζήτησαν για το 

πρόβλημα αυτό μέσω των δυνατοτήτων σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας που 

δίνει το παραπάνω εργαλείο Web2.0. 

 Δημιούργησαν Comic με θέμα τη διατροφή με το λογισμικό συνδυάζοντας με 

χιούμορ και φαντασία λόγο και εικόνα. 

 Οι μαθητές και οι καθηγητές του προγράμματος φιλοξενήθηκαν για μια 

εβδομάδα από τις ολλανδικές οικογένειες μαθητών και καθηγητών αντίστοιχα. Κατά 

την εβδομάδα αυτή εργάστηκαν πάνω στο θέμα του προγράμματος, γνώρισαν την 

καθημερινή ζωή των Ολλανδών μαθητών και επισκέφτηκαν ενδιαφέροντα μέρη της 

χώρας.  

 Διεξήγαγαν έρευνα με ερωτηματολόγιο που είχαν καταρτίσει με συνεργατικές 

διαδικασίες σχετικά με τις συνήθειες διατροφής των Ελλήνων και Ολλανδών 

μαθητών 11-14 ετών. Επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους με το λογισμικό λογιστικών φύλλων – excel – και έκαναν συγκριτική μελέτη 

των διατροφικών συνηθειών εξάγοντας σχετικά συμπεράσματα, τα οποία 

παρουσίασαν με το πρόγραμμα παρουσιάσεων power point σε εκδήλωση του 

σχολείου. 

 Δημιούργησαν ταινίες, αξιοποιώντας το υλικό που είχαν συγκεντρώσει 

(φωτογραφίες, βίντεο) από τη φιλοξενία των Ολλανδών μαθητών στην Ελλάδα και 

των Ελλήνων στην Ολλανδία με το πρόγραμμα Movie Maker. 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος εφαρμόστηκαν νέες παιδαγωγικές πρακτικές 

μάθησης και έρευνας: 

 Εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος.  

 Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με τη μέθοδο της διαθεματικής ερευνητικής 

εργασίας – project.  

 Το αντικείμενο έρευνας προσεγγίστηκε με ελκυστικό τρόπο με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. 

 Αξιολόγηση του έργου, διαμορφωτική και τελική, πραγματοποιούνταν από 

τους μαθητές, τους γονείς και τους συμμετέχοντες καθηγητές, αλλά και από άλλους 

φορείς, όπως από την Ε.Υ.Υ.  
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Φώτο 1: Επίσκεψη στον Ναό του Ποσειδώνα, Σούνιο 

 

Στο πνεύμα των παραπάνω παιδαγωγικών πρακτικών, οι Έλληνες και οι Ολλανδοί 

μαθητές συνεργάστηκαν σε ομάδες με τις ακόλουθες διαδικασίες: κατανομή ρόλων, 

καθορισμός γνωστικού αντικειμένου έρευνας και των επιμέρους πλευρών του, 

προτάσεις δραστηριοτήτων, αναζήτηση πηγών, επιλογή γνωστικού υλικού, 

επεξεργασία, παρουσίαση και αξιολόγηση του παραγόμενου υλικού και των 

δραστηριοτήτων με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων και λογισμικών, 

επικοινωνία με e-mail, chat, καταγραφή εντυπώσεων στο forum και blogs. 

Οι δραστηριότητες ενσωματώθηκαν στην ισχύουσα διδακτέα ύλη με τη μέθοδο του 

διαθεματικού ερευνητικού σχεδίου εργασίας – project, κατά τη διδασκαλία της 

Οικιακής Οικονομίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Βιολογίας και της 

Πληροφορικής στη διάρκεια του σχολικού προγράμματος και κατά τις 2 εκτός 

προγράμματος εβδομαδιαίες ώρες που εργάζονταν οι μαθητές στη Βιβλιοθήκη, στην 

αίθουσα Η/Υ, Καλλιτεχνικών και Μουσικής. 

Έλληνες και Ολλανδοί μαθητές συνεργάστηκαν σε όλη τη διάρκεια του έργου. Από 

κοινού επέλεξαν το θέμα, προσδιόρισαν τις επιμέρους πλευρές του, αναζήτησαν 

υλικό, μοίρασαν ρόλους, μελέτησαν τα θέματα ανά ομάδες, σχολίαζαν τα δεδομένα 

τους με εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Παρακολούθησαν μαζί 

ταινίες και τις σχολίασαν, συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση 

στατιστικής έρευνας επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα και κατέγραψαν τα 

συμπεράσματά τους. Οργάνωσαν μαζί την ανταλλαγή φιλοξενίας, η οποία συνέτεινε 

στο να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας.  
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Φώτο 2: Παρουσιάσεις μαθητών στην Ολλανδία και την Ελλάδα 

 

Οι Σύλλογοι των Καθηγητών συμμετείχαν και κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης 

του έργου και κινητοποιήθηκαν κατά τις εβδομάδες φιλοξενίας, όπως και οι Σύλλογοι 

Γονέων και Κηδεμόνων, οι Δήμοι Ηλιούπολης και Best, Πανεπιστήμια, Μουσεία. 

Κατά τις δύο εβδομάδες φιλοξενίας εργάστηκαν μαζί, φτιάχνοντας μικτές ομάδες  

Ελλήνων και Ολλανδών παράγοντας έργο και διασκέδασαν μαζί μαθαίνοντας χορούς 

και τραγούδια.  

Το έργο έγινε γνωστό και επομένως αξιοποιήσιμο μέσα και έξω από το σχολείο. Όλες 

οι δραστηριότητες του έργου και τα εξαγόμενα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο 

Twinspace του έργου: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63379/ και στην 

Ιστοσελίδα του 1
ου

 Γυμνασίου Ηλιούπολης:  http://1gym-ilioup.att.sch.gr/. 

Επίσης, παρουσιάστηκε: 

 Στο διήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του σχολείου μας για δύο 

συνεχόμενα σχολικά έτη 

 Στις 11/5/2012 στο 4
ο
 Συνέδριο Οικιακής Οικονομία στο Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο 

 Στις 20/6/2012 στο «Πανόραμα Σχολικών Δραστηριοτήτων» Α΄ Αθήνας, 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων  

 Στις 2/2/2014 στο Διήμερο Σεμινάριο Βιωματικών δράσεων στο Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο   

 Το διάστημα 2013-2014 σε επτά επιμορφωτικές συναντήσεις καθηγητών της 

Α΄ Αθήνας και Γ΄ Αθήνας με επιστημονικά υπεύθυνη τη Σχολ. Σύμβουλο ΠΕ15 Δρ. 

Μακρή Δ. 

 Στη Spring Campaign του etwinning, με δημιουργία αφίσας - ανοικτής 

πρόσκλησης για το κοινό. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επελέγη και μελετήθηκε από την επιτροπή του 

Υπουργείου ΕΥΥ ως Case Study και τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν 

σε Hard Copy στις Βρυξέλλες με θέμα: «Σχολικές Ομάδες eTwinning. 

Περιπτωσιολογικές μελέτες πάνω στη συνεργασία των εκπαιδευτικών μέσω του 

eTwinning μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες και στην Eυρωπαϊκή ιστοσελίδα: 

 http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/new_etwinning_publications.htm. 

http://files.eun.org/etwinning/report2013/eTwinning_report_EN.pdf
http://files.eun.org/etwinning/report2013/eTwinning_report_EN.pdf
http://files.eun.org/etwinning/report2013/eTwinning_report_EN.pdf
http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/new_etwinning_publications.htm


  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

98 

 

Μέσω της διάχυσης αυτής, το έργο μπορεί να επεκταθεί με ανάλογες δραστηριότητες 

στο ίδιο σχολείο ή σε άλλα, Ελληνικά και Ευρωπαϊκά. Και τα δύο σχολεία 

προτίθενται να συνεχίσουν διαχρονικά τη συνεργασία τους, έχοντας πλέον εμπεδώσει 

ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Συμπεράσματα που προέκυψαν από την περιγραφόμενη 

δράση είναι τα εξής:  

 Βοήθησε στην άρση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων ανάμεσα στους 

λαούς και συνέβαλε στη φιλία τους και στην ανταλλαγή στοιχείων πολιτισμού. 

 Αποκατέστησε την εικόνα των Ελλήνων στην Ευρωπαϊκή χώρα συνεργασίας, 

προβάλλοντας τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, π.χ. τη φιλοξενία, το σεβασμό στο 

περιβάλλον και τον άνθρωπο.  

 Συνέβαλε, με την κινητοποίηση φορέων σχολικών και εξωσχολικών, στο 

άνοιγμα του ελληνικού σχολείου στην κοινωνία, ελληνική και ευρωπαϊκή.  

 Οδήγησε στην προσωπική ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων και στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 Ανέδειξε, μέσω της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, τον εξέχοντα ρόλο 

της ομάδας στην παιδαγωγική διαδικασία της μάθησης. 

 Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ προς την 

κατεύθυνση του κριτικού τεχνολογικού γραμματισμού. 

 Απέκτησαν γνώσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα μέσω της 

πολυθεματικότητας  του έργου.  

 Ενίσχυσε τη χαρά των μαθητών για τη μάθηση, την αναζήτηση και την 

ανακάλυψη της γνώσης από τους ίδιους, διεύρυνε τις εμπειρίες τους και αύξησε την 

αυτοπεποίθησή τους. 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες υπηρέτησαν αποτελεσματικά τους 

προδιαγεγραμμένους στόχους. Έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να διευρύνουν 

τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς τους ορίζοντες 

μέσα από συνεργατικές διαδικασίες. Με την καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των 

υπεύθυνων καθηγητών του προγράμματος εξοικειώθηκαν με τα εργαλεία Web2.0, 

συνεργάστηκαν μεταξύ τους και με τους Ολλανδούς συμμαθητές τους, πλούτισαν τις 

γνώσεις τους, επέκτειναν τις πολιτισμικές εμπειρίες τους και ανέπτυξαν δεξιότητες 

κριτικής σκέψης και δημιουργικής έκφρασης. 
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ΈΡΓΟ E TWINNING: «ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 

 

E TWINNING PROJECT:  “EUROPEAN ECO-CITIZEN” 
 

Παπαναστασάτου Ευσταθία 

1
ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

Γρηγορίου Αυξεντίου 2, 16343, Ηλιούπολη 

 

Papanastasatou Efstathia 

1st Gimnasio Ilioupolis 

Grigoriou Afxentiou 2, 16343, Ilioupoli  

 

papanastasatou@yahoo.com 

 

Περίληψη  

Κατά το σχολικό έτος 2012-13 πραγματοποιήθηκε το έργο e-twinning του 1
ου

 Γυμνασίου Ηλιούπολης με 

θέμα: «Ευρωπαίοι Πολίτες με οικολογική συνείδηση» σε συνεργασία με τα σχολεία: La Segaliere, 

Largentiere της Γαλλίας και Kilterin Koulu, Vantaa, της Φινλανδίας. Οι μαθητές, αφού γνωρίστηκαν 

μεταξύ τους με το παιχνίδι “who is who” διερεύνησαν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την έννοια 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην περιοχή τους και τους σύγκριναν με τους εταίρους τους δουλεύοντας 

ομαδοσυνεργατικά. Συνεργάστηκαν επικοινωνώντας μέσω των εργαλείων web 2.0, chat, mails, blogs, 

forum, δημιούργησαν video, ηλεκτρονικά αρχεία και κοινή ιστοσελίδα. 

Σε συνεργασία με τους καθηγητές, οι μαθητές οργάνωσαν έρευνες πεδίου, έρευνες για επιστημονικά 

δεδομένα στο διαδίκτυο, συνεντεύξεις και ταυτόχρονες τηλεδιασκέψεις πάνω σε περιβαλλοντικά 

ζητήματα της περιοχής τους. Ταυτόχρονα οι μαθητές πραγματοποίησαν έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα 

υλικά. Οι μαθητές κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα σχετικά με τις δράσεις που μπορούν να 

προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον και να οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή τους.  

 

Λέξεις κλειδιά:  

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γαλλία, Ελλάδα, Εκπαίδευση, Etwinning, Ομαδοσυνεργατικά, Οικιακή Οικονομία, 

Οικολογία, Φινλανδία 

 

Abstract 

During the school year 2012-2013 the 1
st
 High school of Ilioupolis presented the etwinning project 

“European Eco-citizen” while cooperating with the schools La Segaliere, Largentiere, France and  

Kilterin Koulu,Vantaa, Finland. The students first got to know each other with the game “who is who” 

and then proceeded to work  as a team on the factors that shape the concept of Sustainable 

Development in their country and then comparing them with the ones from other teams. Their team 

work was the results of usage of web 2.0 tools, chat, mails, blogs, forums, video creation and easily 

accessible open to everyone common website. Also, while cooperating with their teachers, the students 

organized in situ researched, scientific data in web and interviewed each other on topics concerning 

environmental issues of their country. Finally students tried to creating artworks using only recycled 

materials. In this particular project students actively acquired social environmental knowledge and the 

factors that lead to sustainable development to their area.  

 

Keywords:  

Collaboration, Ecology, Education, Etwinning, Finland, France, Greece,  Home Economics, 

Sustainable Development, Team work 

 

Κατά το σχολικό έτος 2012-13 πραγματοποιήθηκε το έργο e-twinning του 1
ου

 

Γυμνασίου Ηλιούπολης με θέμα: “European Eco-citizen” «Ευρωπαίοι Πολίτες με 

οικολογική συνείδηση» σε συνεργασία με τα σχολεία: 

mailto:papanastasatou@yahoo.com
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La Segaliere, Largentiere της Γαλλίας και Kilterin Koulu, Vantaa, της Φινλανδίας.  

Συμμετείχαν 40 μαθητές από το 1
ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης, 20 μαθητές από το 

Γαλλικό Σχολείο και 20 μαθητές από το Φιλανδικό σχολείο.   

Η κεντρική ευρωπαϊκή πύλη, μέσω της οποίας υλoποιήθηκε η  συνεργασία, βρίσκεται 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p87442/ 

Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα των εργασιών δημοσιεύθηκαν στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  

https://sites.google.com/site/europeanecocitizen2012/ 

Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να ερευνήσουν τους παράγοντες που 

διαμορφώνουν την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην περιοχή τους και να τους 

συγκρίνουν με των Ευρωπαίων συμμαθητών τους.  

Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων ανέλαβαν να διερευνήσουν τους 

παράγοντες που διαμορφώνουν την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην περιοχή 

τους και τους συγκρίνουν με τους εταίρους τους. Κατά την διάρκεια του έργου 

εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με 

τη μέθοδο της διαθεματικής ερευνητικής εργασίας – project. Τα βήματα της 

προσέγγισης του θέματος που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: αφόρμηση, σύντομη 

παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου, οργάνωση των ομάδων μαζί με τους 

εταίρους – καθορισμός ρόλων -  αναζήτηση πληροφοριών – συζήτηση – δημιουργία 

εργασιών – ανατροφοδότηση – διορθώσεις – δημοσίευση εργασιών – 

ανατροφοδότηση με εταίρους, εξαγωγή συμπερασμάτων – συζήτηση στην τάξη. Οι 

μαθητές συνεργάστηκαν σε ομάδες με τις ακόλουθες διαδικασίες: κατανομή ρόλων, 

καθορισμός γνωστικού αντικειμένου έρευνας και των επιμέρους πλευρών του, 

προτάσεις δραστηριοτήτων, αναζήτηση πηγών, επιλογή γνωστικού υλικού, 

επεξεργασία, παρουσίαση και αξιολόγηση του παραγόμενου υλικού και των 

δραστηριοτήτων με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων, επικοινωνία με e-

mail, chat, καταγραφή εντυπώσεων στο forum και blogs.  

Οι δραστηριότητες ενσωματώθηκαν στην ισχύουσα διδακτέα ύλη της Οικιακής 

Οικονομίας (ενότητες: αγωγή καταναλωτή, σύγχρονη τεχνολογία και τρόφιμα, 

οικολογική κρίση, οικολογικός σχεδιασμός, οικοσυστήματα, βιολογικές καλλιέργειες)  

με τη μέθοδο του ερευνητικού σχεδίου εργασίας – project και κατά τις 2 εκτός 

προγράμματος εβδομαδιαίες ώρες που εργάζονταν οι μαθητές στη Βιβλιοθήκη και 

στην αίθουσα Καλλιτεχνικών.  

Οι καθηγητές και οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων συμφώνησαν ως προς 

τον τρόπο παρουσίασης του τελικού προϊόντος και της δημοσίευσής του στην κοινή 

ιστοσελίδα που δημιούργησαν γι’ αυτό το σκοπό. Συνεργάστηκαν στο σχεδιασμό και 

στην πραγματοποίηση στατιστικής έρευνας και συνέντευξης, επεξεργάστηκαν τα 

αποτελέσματα και κατέγραψαν τα συμπεράσματά τους. Οργάνωσαν μαζί τα θέματα 

της τηλεδιάσκεψης η οποία συνέτεινε στο να αναπτύξουν δεσμοί φιλίας. 

Η αξιολόγηση του έργου, διαμορφωτική και τελική, πραγματοποιούνταν από τους 

μαθητές, τους γονείς και τους συμμετέχοντες καθηγητές.  

Η χρήση των ΤΠΕ απέβη ιδιαιτέρως δημιουργική: 

 Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, που δεν τους ήταν 

ως τότε γνωστές, π.χ. εικονική τάξη Twinspace, δημιουργία προφίλ, αρχείων 

power point και word, δημιουργία video, επικοινωνία με mail, forum, blog, 

δημιουργία ιστοσελίδας.  

 Διεξήγαγαν έρευνα με ερωτηματολόγιο και επεξεργάστηκαν τα 

αποτελέσματα με το λογισμικό λογιστικών φύλλων excel, τα οποία 

παρουσίασαν με το πρόγραμμα παρουσιάσεων power point. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p87442/
https://sites.google.com/site/europeanecocitizen2012/
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 Δημιούργησαν ταινίες με το πρόγραμμα Movie Maker. 

 Προέβαλλαν το έργο στο ευρύτερο κοινό με τη χρήση ΤΠΕ. 

Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν ήταν: 

 Εξοικείωση των μαθητών με την Αγγλική Γλώσσα.   

 Δημιουργία δεσμών φιλίας μεταξύ των μαθητών. 

 Αναζήτηση πληροφοριών με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογία σε αξιόπιστους 

δικτυακούς τόπους. 

 Επιτόπια έρευνα και σύγκριση των αποτελεσμάτων. 

 Ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των ερευνών των μαθητών σχετικά με την 

περιβαλλοντική γεωγραφία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή τους.  

 Εξοικείωση των μαθητών με τις μεθόδους της ερευνητικής εργασίας (project).  

 Διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην 

περιοχή τους και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

 Ανάπτυξη των ικανοτήτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της χρήσης του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών (γονείς, σχολείο, υπόλοιποι 

μαθητές)  και διάχυση στο κοινωνικό σύνολο. 

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες διερευνήθηκαν ήταν: 

 Γεωγραφική παρουσίαση της περιοχής (χάρτες, φωτογραφίες, άρθρα) 

 Προστασία του περιαστικού δάσους 

 Βιοποικιλότητα  

 Προέλευση της τροφής μας – Παγκοσμιοποίηση  

 Οργανικές καλλιέργειες  

 Διαχείριση απορριμμάτων  

 Ανακύκλωση  (οφέλη, καλλιτεχνικές δημιουργίες)  

 Εξοικονόμηση ενέργειας  

 Ατμοσφαιρική ρύπανση  

 Οικολογικός Τουρισμός      

Πιο αναλυτικά οι δραστηριότητες με τις οποίες υλοποιήθηκαν οι παραπάνω στόχοι 

είναι οι εξής: 

 Αξιοποιήθηκε η δραστηριότητα του etwinning “who is who” μέσω του forum 

“introduce yourself” για να γνωριστούν οι μαθητές των τριών σχολείων.  

 Οι μαθητές επικοινώνησαν με τους ευρωπαίους συμμαθητές τους αντάλλαξαν 

email, μίλησαν στο chat, ανάρτησαν ομαδικές φωτογραφίες, μίλησαν για τον 

τρόπο ζωής τους και τελικά δημιούργησαν  το προσωπικό τους προφίλ. 

 Η Γεωγραφική παρουσίαση της εκάστοτε περιοχής επιτεύχθηκε με την 

ανταλλαγή πληροφοριών, παρουσιάσεων και φωτογραφιών και με τη βοήθεια 

του προγράμματος Google Earth, όπου οι μαθητές έδωσαν τις συντεταγμένες 

του σχολείου τους. 

 Τα Χριστούγεννα ανταλλάχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό παραδοσιακά 

γλυκά και χειροποίητες χριστουγεννιάτικες κάρτες ανάμεσα στα τρία σχολεία. 

 Πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου στο περιαστικό πράσινο (πρόποδες του 

Υμηττού και ρέμα Πικροδάφνης για το ελληνικό σχολείο), όπου 

καταγράφηκαν και ανταλλάχθηκαν πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα.  

 Ερευνήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου στις Ανοιχτές Λαϊκές αγορές 

(open markets) και βιβλιογραφικής ανασκόπησης η χρήση γενετικά 
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τροποποιημένων σπόρων, η χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων 

και η ζήτηση για οργανικά τρόφιμα. 

 Παρουσιάστηκαν τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού και 

κομποστοποίησης των σχολείων.  

 Δημιουργήθηκαν έργα τέχνης “master pieces” από ανακυκλώσιμα υλικά 

(χαρτί, γυαλί, πλαστικό, υφάσματα) και ανταλλάχθηκαν οι φωτογραφίες τους.  

 Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό τη συλλογή, 

κριτική αξιοποίηση και παρουσίαση των πληροφοριών γύρω από τα θέματα 

του έργου (ατμοσφαιρική ρύπανση, εξοικονόμηση ενέργειας, οικολογικός 

τουρισμός κ.ά.) και τις ποικίλες πλευρές του μέσω των λογισμικών 

επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων.  

 Παρουσιάστηκαν έθιμα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, του 

Καρναβαλιού και του Πάσχα.  

 Αξιοποιήθηκαν οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι δυνατότητες του Web 2.0, 

δημιουργήθηκε κολλάζ και βίντεο - παρουσίαση των βασικών πτυχών του 

έργου με τη βοήθεια του προγράμματος Windows live Movie Maker. 

 Πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), όπου οι μαθητές συζήτησαν 

σχετικά με τα θέματα του έργου, τη χρήση της εικονικής τάξης twinspace, τις 

καθημερινές τους συνήθειες και αντάλλαξαν απόψεις.  

 Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στο twinspace, στην κοινή 

ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην τελική εκδήλωση 

παρουσίασης των προγραμμάτων του σχολείου.  

 

 
Φώτο 1: Τηλεδιάσκεψη Ελλήνων και Γάλλων Μαθητών  

 

Το έργο έγινε γνωστό και επομένως αξιοποιήσιμο μέσα και έξω από το σχολείο. Τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα στο Twinspace, στην κοινή ιστοσελίδα 

του έργου και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Επίσης, παρουσιάστηκε: 

 Σε τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις καθηγητών της Α’ Αθήνας με 

επιστημονική υπεύθυνο τη Σχολ. Σύμβουλο ΠΕ15 Δ. Μακρή 

 Στη Spring Campaign του etwinning, με δημιουργία αφίσας - ανοικτής 

πρόσκλησης για το κοινό 

Μέσω της διάχυσης αυτής, το έργο μπορεί να επεκταθεί με ανάλογες δραστηριότητες 

στο σχολείο μας ή σε άλλα. Και τα δύο σχολεία προτίθενται να συνεχίσουν 

διαχρονικά τη συνεργασία τους, έχοντας πλέον εμπεδώσει στενούς δεσμούς φιλίας. 
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Οι παραπάνω δραστηριότητες οδήγησαν αποτελεσματικά στην επίτευξη των 

προδιαγεγραμμένων στόχων και έδωσαν στους μαθητές την ευκαιρία να διευρύνουν 

τους γνωστικούς ορίζοντες σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν την 

έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην περιοχή τους. Μέσα από τις συνεργατικές 

διαδικασίες με τους ευρωπαίους συμμαθητές τους συνειδητοποίησαν τα κοινά 

οικολογικά προβλήματα και τις δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν σε τοπικό 

επίπεδο ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον.  
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ΈΡΓΟ E-TWINNING: «ΈΝΑ PROJECT ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ: ΠΕΣ ΜΟΥ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…» 

 

E-TWINNING PROJECT: «A PROJECT FOR CREATIVE 

THINKING AND PHILOSOPHY: TELL ME A STORY» 
 

Παπαναστασάτου Ευσταθία 

1
ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

Γρηγορίου Αυξεντίου 2, 16343, Ηλιούπολη 

Papanastasatou Efstathia 

1st Gimnasio Ilioupolis 

Grigoriou Afxentiou 2, 16343, Ilioupoli  

papanastasatou@yahoo.com 
 

Περίληψη  

Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 πραγματοποιήθηκε στο 1
ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

Πρόγραμμα E-Twinning με θέμα: «Ένα Project Δημιουργικής Σκέψης και Φιλοσοφίας: Πες μου ένα 

Παραμύθι…». 

Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τα παραμύθια των δύο λαών, τον κόσμο, τον πολιτισμό 

και τις αξίες που αυτά προβάλλουν. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν 

ομαδοσυνεργατικά, να μάθουν να χρησιμοποιούν σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία καθώς και να 

εξοικειωθούν με τον τρόπο σκέψης και εργασίας μαθητών άλλης Ευρωπαϊκής χώρας. Παράλληλα με την 

ηλεκτρονική επικοινωνία, συνεργασία και έρευνα πραγματοποιήθηκαν εβδομάδες φιλοξενίας στην 

Ελλάδα και την Ολλανδία από τις οικογένειες των συμμετεχόντων μαθητών και  καθηγητών. Το έργο 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου, στην εικονική τάξη “TwinSpace” και παρουσιάστηκε στην 

τοπική κοινωνία.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ελλάδα, Εκπαίδευση, Etwinning, Ιστορίες, Μύθοι, Ολλανδία, Ομαδοσυνεργατικά, 

Οικιακή Οικονομία, Παραμύθια, Φιλοσοφία, Φιλοξενία 

 

Abstract 

During the school years 2013-2014 and 2014-2015 organized an etwinning program entitled «A 

Project for creative thinking and philosophy: Tell me a story». The purpose of this project was for the 

students to get to know the stories and fairytales of two different diverse people to learn about a world 

and a civilization different from theirs. At the same time the students were given the opportunity to 

work as a team to learn how to use modern day internet tools and get used to the way of thinking of 

students from another European country. Hospitality weeks also organized to both countries.  The final 

presentations are published on school websites and in the public “TwinSpace”. The project outcomes 

exhibited and presented to the schools, to teachers, to parents and to local community. 

 

Keywords: Collaboration, Education, Etwinning, Fairytales, Hospitality, Greece, Myths, Netherlands, 

Stories, Team work, Philosophy  

    

Στο έργο «Ένα Project Δημιουργικής Σκέψης και Φιλοσοφίας: Πες μου ένα 

Παραμύθι…». 

συμμετείχαν 26 μαθητές του 1
ου

 Γυμνασίου Ηλιούπολης και 24 Ολλανδοί μαθητές 

από το Heerbeeck College της πόλεως Best της περιοχής North Brabant της νότιας 

Ολλανδίας. Με τη συμμετοχή τους στο έργο e-Twinning οι μαθητές: 

 Δημιούργησαν δεσμούς φιλίας με μαθητές από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και 

αποκόμισαν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη. 

 Μελέτησαν και συζήτησαν για τα παραμύθια των δύο λαών  

 Δημιούργησαν συνεργατικά, χωρισμένοι σε μεικτές ομάδες Ελλήνων και 

Ολλανδών, δικά τους παραμύθια 

mailto:papanastasatou@yahoo.com


  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

106 

 

 Παρουσίασαν στην ολομέλεια τις εργασίες τους  χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ.   

 Εξοικειώθηκαν με την Αγγλική Γλώσσα. 

 Διενήργησαν έρευνα για τα παραμύθια μέσω ΤΠΕ.  

 Μοιράστηκαν τις γνώσεις τους με τους Ολλανδούς μαθητές  και με όλους 

τους χρήστες του e-twinning (μέσω της δημοσίευσης του έργου). 

 Βελτίωσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

 Διεύρυναν την κοινωνικοποίησή τους, συνεργαζόμενοι με άλλα μέλη του 

σχολικού περιβάλλοντος, της τοπικής κοινωνίας και της ευρωπαϊκής κοινότητας. 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν έπειτα από την επίσημη έγκριση και έναρξη του 

έργου ήταν: 

Στάδιο 1
ο
: Καθορισμός του θέματος, των διαδικασιών, οργάνωση και προτάσεις για 

τη συνεργασία 

Στάδιο 2
ο
: Ενημέρωση του ημερολογίου του έργου, διαδικασία που 

επαναλαμβανόταν σε τακτά διαστήματα 
   

Στάδιο 3
ο
: Ενεργοποίηση της εικονικής τάξης TwinSpace 

Στάδιο 4
ο
: Δημιουργία των προφίλ των μαθητών 

Στάδιο 5
ο
: Δημιουργία forum  στο twinspace, όπου οι μαθητές έδωσαν περισσότερες 

πληροφορίες για την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους και αντάλλαξαν 

απόψεις με τους άλλους μαθητές 

Στάδιο 6
ο
: Δημιουργία ομάδων  εργασίας     

Στάδιο 7
ο
: Καθορισμός των  ρόλων και των υποχρεώσεων των ομάδων 

Στάδιο 8
ο
: Δημιουργία blog στο Τwinspace  όπου  παρουσιάστηκε ένα βραβευμένο 

Ελληνικό Παραμύθι με τη μορφή κινουμένων σχεδίων  και οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να το δουν  και να  σχολιάσουν τα μηνύματά του 

Στάδιο 9
ο
: Δημοσίευση αρχείων με Χριστουγεννιάτικα έθιμα και ιστορίες. 

 Στάδιο 10
ο
: Αναπαράσταση στο χώρο του σχολείου  από τους Έλληνες  μαθητές του 

εθίμου της Βασιλόπιτας και κοινοποίησής του στους Ολλανδούς μαθητές  

Στάδιο 11
ο
: Δημοσίευση παρουσιάσεων επεξεργασμένων και μεταφρασμένων μύθων 

του Αισώπου από τις Ελληνικές ομάδες 

Στάδιο 12
ο
: Δημοσίευση καλλιτεχνικών δημιουργιών, βασισμένων πάνω στους 

προηγούμενους μύθους, από τις Ελληνικές ομάδες 

Στάδιο 13
ο
: Δημοσίευση Ολλανδικών παραμυθιών από τους Ολλανδούς μαθητές 

Στάδιο 14
ο
: Έρευνα μέσω Google forms για τις συνήθειες που αφορούν στα 

παραμύθια των δυο λαών 

Στάδιο 15
ο
: Δημιουργία μέσω Padlet ενός ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για τις 

εντυπώσεις φιλοξενίας στην Ελλάδα 

Στάδιο 16
ο
: Δημιουργία Forum καταγραφής εμπειριών από την Ελληνική φιλοξενία 

Στάδιο 17
ο
: Παρουσιάσεις των εργασιών της Ελληνικής ομάδας  στο αμφιθέατρο του 

σχολείου στην ολομέλεια - Συζητήσεις με διαπίστωση ομοιοτήτων και διαφορών 

στους δυο λαούς 

Στάδιο 18
ο
: Συνεργασία Ελλήνων και Ολλανδών μαθητών στο Ελληνικό σχολείο και 

δημιουργία πρωτότυπων  ιστοριών  από μεικτές ομάδες εργασίας 

Στάδιο 19
ο
: Παρουσίαση στην ολομέλεια    

Στάδιο 20
ο
: Δημοσίευση ιστοριών που δημιούργησαν οι δύο ομάδες στο Τwinspace 

Τα Projects των Ολλανδών μαθητών  έγιναν  παράλληλα  με αυτά των Ελλήνων 

μαθητών, ενώ συχνή ήταν και η ανατροφοδότηση ανάμεσα στα Ελληνικά και 

Ολλανδικά Projects. Επίσης κατά την εβδομάδα που οι Ολλανδοί μαθητές 

επισκέφτηκαν τη χώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν μαζί Ολλανδοί και 
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Έλληνες μαθητές, να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν από 

κοινού πρωτότυπες ιστορίες.  

Όλες οι δραστηριότητες και οι εργασίες είναι δημοσιευμένες στην Αγγλική Γλώσσα στη 

διεύθυνση του έργου: 

“A project for creative thinking and Philosophy: Tell me a story….” 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98066  

Παράλληλα με την ηλεκτρονική επικοινωνία, συνεργασία και έρευνα 

προετοιμάστηκε και η φιλοξενία στην Αθήνα από τις οικογένειες των συμμετεχόντων 

στο Πρόγραμμα Ελλήνων μαθητών και  καθηγητών. Η φιλοξενία πραγματοποιήθηκε 

από τις 29-3-14 έως τις 6-4-14 και είχε ως σκοπό την ανάδειξη του Ελληνικού 

Πολιτισμού, την παρουσίαση του Ελληνικού πλούτου σε μύθους και ιστορικά 

στοιχεία καθώς και τη συνεργατική εργασία μεταξύ των δύο ομάδων. Έλληνες και 

Ολλανδοί μαθητές και καθηγητές επισκέφτηκαν την Ακρόπολη, το Μουσείο 

Ακροπόλεως, το Θησείο, το Κεραμικό, την Αρχαία Αγορά, την Πλάκα, την 

Επίδαυρο, τις Μυκήνες, το Ναύπλιο, τον Μαραθώνα, το Σούνιο, τον Ναό του 

Ποσειδώνα και τον Πόρο. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων οι μαθητές σε μεικτές 

ομάδες συμπλήρωναν φύλλα εργασίας σχετικά με τις ιστορίες και τους μύθους του 

κάθε πολιτιστικού προορισμού.  

Δύο ημέρες της εβδομάδας φιλοξενίας οι μαθητές των δύο σχολείων εργάστηκαν 

ομαδoσυνεργατικά στο 1
ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Συγκεκριμένα την πρώτη μέρα 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο αμφιθέατρο του σχολείου των  εργασιών των 

Ελλήνων μαθητών πάνω α) στην έννοια του παραμυθιού β) στον Αίσωπο και γ) 

συγκεκριμένων μύθων του Αισώπου επεξεργασμένων από τα παιδιά και ακολούθησε 

συζήτηση Ολλανδών και Ελλήνων για τα είδη των παραμυθιών στις δυο χώρες και 

την αξία των παραμυθιών αυτών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών συζητήθηκαν 

κοινά στοιχεία και διαφορές. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια για τις εμπειρίες των μαθητών σχετικά με τα παραδοσιακά 

παραμύθια των προγόνων τους. Στο τέλος της πρώτης μέρα εργασίας στο σχολείο οι 

μαθητές παρακολούθησαν την Οδύσσεια σε κινηματογραφικό έργο. 

Κατά την δεύτερη ημέρα εργασίας στο σχολείο έγιναν τα παρακάτω: 

1) Δημιουργία 12 μεικτών τετραμελών ομάδων εργασίας Ολλανδών και 

Ελλήνων μαθητών. 

2) Δημιουργία από κάθε ομάδα με ομαδοσυνεργατικό πνεύμα μιας πρωτότυπης 

ιστορίας. Καταγραφή σε χαρτί. 

3) Δημιουργία έργων ζωγραφικής εμπνευσμένων από το θέμα κάθε ιστορίας. 

4) Δημιουργία παρουσιάσεων στο εργαστήριο Πληροφορικής σου σχολείου, με 

PowerPoint με τα σπουδαιότερα σημεία της κάθε ιστορίας, εμπλουτισμένων με 

χαρακτηριστικές εικόνες από το Διαδίκτυο. 

5) Μεταφορά κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή για ανάρτηση στο TwinSpace. 

6) Συμπλήρωση τοίχου (Padlet) και Forum συζήτησης από τους μαθητές για τη 

φιλοξενία στην Ελλάδα.  

7) Παρουσίαση στο αμφιθέατρο του σχολείου των εργασιών της κάθε ομάδας, 

μαζί με τα διδάγματα της κάθε ιστορίας και τις εντυπώσεις της ομαδοσυνεργατικής 

εργασίας,  από την κάθε ομάδα στην ολομέλεια του έργου. 

Το τελευταίο βράδυ, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δήμου Ηλιούπολης, 

παρουσία της Δημοτικής Αρχής, του Συλλόγου Καθηγητών, γονέων και μαθητών του 

έργου, το Αποχαιρετιστήριο Δείπνο με σπιτικές παραδοσιακές γεύσεις που είχαν 

ετοιμάσει οι γονείς των μαθητών, χορό και τραγούδι. Παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί 

χοροί από τις δυο χώρες, και έγιναν αναφορές στις ιδιαιτερότητες του κάθε χορού. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98066


  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

108 

 

 
Φώτο 1: Επίσκεψη στο Efteling Park, Eindhoven, The Netherlands 

 

Την σχολική χρονιά 2014-2015 από τις 06-03-15 έως τις 13-03-15 οι Ολλανδοί 

μαθητές και καθηγητές προσέφεραν φιλοξενία και ξενάγησαν την ελληνική ομάδα σε 

σημαντικά σημεία της χώρας τους αλλά και του Βελγίου. Τα μέρη ενδιαφέροντος που 

επισκέφτηκε η ελληνική ομάδα ήταν το Αtomium, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 

Grand Place, το Oirshot, το Eindhoven (Philips museum, Technical University, strijp 

S. Lunch, PSV stadium), το πάρκο Efteling, τη Χάγη, το Amsterdam (ξενάγηση στο 

ιστορικό κέντρο της πόλης, επίσκεψη στο Rijksmuseum). 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε μεικτές ομάδες (μισοί Έλληνες, μισοί Ολλανδοί) στο 

Heerbeeck College πάνω στο θέμα του προγράμματός μας, επεξέτειναν τη 

συνεργατική τους εργασία με καινούρια δραστηριότητα (δημιουργία  LOGO – 

ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) με θέμα την συνεργασία των δυο σχολείων. Κάθε ομάδα παρουσίασε 

την ιδέα της και το σχέδιο της (σε χαρτί και ηλεκτρονικά) περιγράφοντας την ιστορία 

πίσω από κάθε λογότυπο. Η δραστηριότητα αυτή συνέτεινε στην εδραίωση της 

διαχρονικής υπόστασης του προγράμματος ανταλλαγής – φιλοξενίας.   

Κατά τη διάρκεια του έργου οι μαθητές επικοινώνησαν εποικοδομητικά 

χρησιμοποιώντας την Αγγλική Γλώσσα με τους Ολλανδούς συμμαθητές τους και τις 

οικογένειές τους και δέθηκαν με αυτούς με δεσμούς φιλίας. Μέσω των 

παραδοσιακών ιστοριών οι μαθητές αναρωτήθηκαν και συζήτησαν για τα νοήματα, 

τα σύμβολα, τους ήρωες, τις αξίες, τους διαφορετικούς τρόπους ζωής και τις 

προσωπικότητες και έδωσαν προσωπικές απαντήσεις. Κατάφεραν να δημιουργήσουν 

νέες ιστορίες συνεργαζόμενοι με συνομηλίκους από μια διαφορετική χώρα και από 

κοινού να συμφωνήσουν για τα στοιχεία που θα παρουσιάσουν. Τέλος, οι μαθητές 

γνώριζαν στην πράξη την Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης και τη σημασία της 

διαχρονικής αξίας της φιλοξενίας. 
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Πρόγραμμα eTwinning «Η Σημασία του Πρωινού Γεύματος»  

 

eTwinning “The Importance of Breakfast” 

 
Κουτελίδα Αντωνία 

4
ο 
Γυμνάσιο Γαλατσίου, Δρυόπιδος 7, Γαλάτσι 11147 

Email akoutelida@gmail.com 
 

Περίληψη 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, για τη σχολική χρονιά 2013-2014, 

υλοποιήθηκε το έργο eΤwinning με θέμα «Η Σημασία του Πρωινού Γεύματος» “The Importance Of 

Breakfast”. Οι Έλληνες μαθητές συνεργάστηκαν με συνομήλικους μαθητές από τη γείτονα χώρα 

Τουρκία χρησιμοποιώντας ως γλώσσα επικοινωνίας τα Αγγλικά. Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να 

κατανοήσουν τη σημασία του πρωινού γεύματος. Ωστόσο επετεύχθησαν και άλλοι στόχοι τόσο 

παιδαγωγικοί όσο και τεχνολογικοί με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Μέσω της θεματολογίας του έργου δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν ποια 

τρόφιμα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό πρωινό γεύμα, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του στην 

καθημερινότητά μας αλλά και να διαπιστώσουν την εξέλιξη, τις ομοιότητες και τις διαφορές του 

πρωινού γεύματος μεταξύ των δυο χωρών. Οι μαθητές μέσω της συνεργασίας έμαθαν να ξεπερνούν τα 

στερεότυπα που κυριαρχούν  για  τους διάφορους λαούς, έτσι καλλιεργήθηκε η πολυπολιτισμική 

συνείδηση των μαθητών. Επίσης, μέσα από τη συνθετική εργασία οι μαθητές δούλεψαν συνεργατικά, 

το οποίο βελτίωσε τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Τέλος, η χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων 

Web2.0 συνέβαλλαν στον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών. 

 

Λέξεις – κλειδιά 

Διατροφή, εργαλεία Web2.0, eTwinning,  Οικιακή Οικονομία, πρωινό γεύμα 

 

Abstract 

During the course of Home Economics for the academic year 2013-2014, the eTwinning 

project "The Importance Of Breakfast" was completed. Greek students worked with students from 

Turkey using English as the working language. The aim of the project was that students understand 

the importance of the  breakfast. However, they achieved other targets both pedagogical and 

technological by using ICT. 

During the project students had the opportunity to discover foods that a proper breakfast 

should include, realize its importance in our daily life but also see the progress, the similarities and 

differences of the breakfast meal between the two countries. The students learned by working 

together to overcome  stereotypes that dominate people, so a multicultural consciousness was 

cultivated. Also, through synthesis students worked collaboratively, which improved their 

interpersonal relationships. Finally, the use of ICT and Web2.0 tools improved students’ digital 

literacy. 

 

Keywords 

Breakfast, eTwinning, Home economics, nutrition, Web2.0 tools 

 

Εισαγωγή 

Ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στην 

εκπαίδευση είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας. Η συμβολή των τεχνολογιών 

στην οργάνωση της διδασκαλίας αλλά και στην επίτευξη όλων των στόχων 

(διδακτικών, παιδαγωγικών, τεχνολογικών) που θέτει κάθε εκπαιδευτικός στο 

μάθημά του είναι υψηλής σημασίας. Καθημερινά όλο και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη για χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

ως μέσο διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2007). Τα εργαλεία ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

συνεχώς πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται. 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η Ευρώπη, μια ήπειρος με πολλές 

mailto:akoutelida@gmail.com
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διαφορετικές παραδόσεις και γλώσσες, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των λαών 

της και επιδιώκει την ενότητα, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει την πολυμορφία. 

Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το eTwinning έγινε  η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. το 

eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των 

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, που διατίθεται σε 

26 γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 230.277 μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 

5462 έργα μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη.  Η 

Δικτυακή Πύλη παρέχει online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν 

συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές 

πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση συνεργασία χρησιμοποιώντας διάφορα 

προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα του eTwinning 

(Nasrollahi, 2102). 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, για τη σχολική 

χρονιά 2013- 2014, οι μαθητές του τμήματος Β1 του 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα eTwinning με τίτλο “The Importance of Breakfast” (Η 

Σημασία του Πρωινού Γεύματος), σε συνεργασία με το σχολείο Atatürk Ortaokulu 

στην πόλη Adıyaman της Τουρκίας. 

 

Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην έναρξη του προγράμματος ήταν τόσο 

διδακτικοί όσο παιδαγωγικοί και τεχνολογικοί. 

Ο Διδακτικός στόχος του προγράμματος ήταν τριπλός. Αρχικά,  οι 

μαθητές/τριες, μέχρι το τέλος του προγράμματος, θα έπρεπε να κατανοήσουν τη 

σημαντικότητα του πρωινού γεύματος στην καθημερινότητά, έπειτα να ανατρέξουν 

στο παρελθόν και να διερευνήσουν την εξέλιξή του και τέλος να κατανοήσουν τη 

διαφορετικότητα αλλά και τις ομοιότητες των διατροφικών συνηθειών σε σχέση με 

τις διαφορετικές κουλτούρες. 

Οι Παιδαγωγικοί στόχοι ήταν πολλαπλοί. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 

δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, 

να ενισχύσουν τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από το διάλογο και 

τη συνεργασία (Van Petegem et al, 2009), να εξοικειωθούν στην επεξεργασία 

πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων με τους συμμαθητές τους αλλά και με 

τους μαθητές συνεργάτες τους. Επιπρόσθετα έγινε προσπάθεια ώστε οι μαθητές να 

μυηθούν σε μια παιδαγωγικά διαφοροποιούμενη διαδικασία που θα τους οδηγήσει 

σταδιακά σε αυτονομία και υπευθυνότητα (Baines et al, 2009). Τέλος εξίσου 

σημαντικοί στόχοι ήταν η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής 

τους αλλά και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα, ξεπερνώντας στερεότυπα 

(Slavin, 1985) και συνάπτοντας δεσμούς φιλίας μεταξύ τους. 

Οι Τεχνολογικοί στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες 

αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών στο διαδίκτυο 

(Μπαμπινιώτης, 2000), να ασκηθούν στη χρήση των πολυμέσων και των εργαλείων 

web2.0, να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ και γενικότερα να αποκτήσουν 

δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 

 

Υλικά και Μεθοδολογία 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ήταν αναγκαία η χρήση 

και εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ, για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν 
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εντατικά είτε το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου είτε ένας φορητός 

υπολογιστής και ένας βιντεοπροβολέας. Χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού 

MS Office (Word, Excel και Powerpoint). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν η εφαρμογή 

JQuiz (από τη σειρά λογισμικού Hot Potatoes) και τα παρακάτω εργαλεία web2.0: 

Prezi.com (δημιουργία παρουσίασης), ZooBurst.com (διαδικτυακό βιβλίο), 

Padlet.com (διαδικτυακός τοίχος), Pixton.com (κόμικ). Τα αποτελέσματα 

αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Twinspace. Με  την χρήση όλων 

αυτών των λογισμικών και εργαλείων Web2.0 το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε και 

απόκτησε μεγάλο ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

Η μεθοδολογία βασίστηκε τόσο στην ομαδοσυνεργατική όσο και στην 

ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας. Αν και οι συνεργατικές δραστηριότητες 

επινοήθηκαν για την ανάπτυξη κυρίως κοινωνικών δεξιοτήτων στη σχολική ηλικία, 

τα αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι επιφέρει εξ ίσου σημαντικά 

αποτελέσματα και στον γνωστικό τομέα  (Oortwijn et.al, 2008). Επίσης, οι μαθητές 

που ασκούνται στην ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας, φροντίζουν να διερευνούν 

φαινόμενα καλλιεργώντας το προσωπικό τους τρόπο και ρυθμό, εμπειρία που θα 

τους φανεί χρήσιμη στη προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη 

ζωή τους μετά το σχολείο. Για τους ανωτέρω λόγους, οι μαθητές χωρίστηκαν σε έξι 

ομάδες των 3 μαθητών η κάθε μια και ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας μια 

δραστηριότητα μαζί με τους συνεργάτες τους. 

 

Αποτελέσματα 

Οι μαθητές των δυο σχολείων συστήθηκαν στην πλατφόρμα του Twinspace 

και δημιούργησαν ένα διαδικτυακό χώρο συζήτησης. Αρχικά μια ομάδα μαθητών 

ανέλαβε τη σύνταξη ερωτηματολογίου με ερωτήσεις για τις διατροφικές συνήθειές 

των μαθητών του σχολείου μας για το πρωινό γεύμα. Στην έρευνα έλαβαν μέρος οι 

189 μαθητές. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν στους μαθητές 

των δύο σχολείων με τη χρήση του Excel και του PowerPoint αντίστοιχα (Εικόνα 

1). 

 

Εικόνα 1. Ερωτηματολόγιο 

 

Η δεύτερη ομάδα μαθητών ανέλαβε να φτιάξει έναν διαδικτυακό τοίχο 

(Εικόνα 2), με την χρήση του εργαλείου web2.0 Padlet, στον οποίο οι μαθητές και 

των δυο χωρών έγραψαν τη περιλαμβάνει το πρωινό τους γεύμα και ανάρτησαν 

αντίστοιχες φωτογραφίες. 
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Εικόνα 2. Διαδικτυακός τοίχος: Το πρωινό μου γεύμα 

Η τρίτη ομάδα μαθητών είχε αναλάβει να κάνει συνέντευξη στην 

διαιτολόγο- διατροφολόγο κα Πιτταρά Κωνσταντίνα προκειμένου να δημιουργήσει 

ένα διαδικτυακό βιβλίο (με τη χρήση του ZooBurst) (Εικόνα 3). Το βιβλίο 

περιλάμβανε πληροφορίες τόσο για το ιδανικό πρωινό γεύμα όσο και για τη 

σημασία του στην καθημερινότητά μας και παρουσιάστηκε στους συνεργάτες μας. 

 

Εικόνα 3. Διαδικτυακό βιβλίο 

Μετά την παρουσίαση του διαδικτυακού βιβλίου, μια άλλη ομάδα μαθητών 

ανέλαβε να δημιουργήσει ένα κουίζ με τους συνεργάτες μας για να διαπιστώσουμε 

εάν τελικά όλοι οι μαθητές κατανόησαν ποιο είναι το σωστό πρωινό γεύμα και ποια 

είναι η σημασία του. Το κουίζ δημιουργήθηκε με τη χρήση της εφαρμογής JQuiz 

από τη σειρά λογισμικού Hot Potatoes (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4 Κουίζ «Η σημασία του πρωινού γεύματος» 
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Η πέμπτη ομάδα μαθητών ανέλαβε να συνεργαστεί και να δημιουργήσει 

από κοινού με τους συνεργάτες μας δύο ιστορικές αναδρομές για το πρωινό γεύμα, 

των Ελλήνων και των Τούρκων (Εικόνα 5). Στην συγκεκριμένη περίπτωση για την 

παρουσίαση της εξέλιξης του πρωινού γεύματος στις δυο γείτονες χώρες 

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο web2.0 Prezi. 

 

Εικόνα 5. Παρουσίαση «Ιστορική αναδρομή διατροφή Ελλήνων και 
Τούρκων» 

Η τελευταία ομάδα μαθητών δημιούργησε ένα διαδικτυακό κόμικ με τη 

χρήση του εργαλείου web2.0 Pixton (Εικόνα 6). Το κόμικ παρουσίαζε με 

ευχάριστο τρόπο τον διάλογο μια μητέρας με την κόρη της εξηγώντας τι σημασία 

του πρωινού γεύματος 

 

.

 

 

Εικόνα 6. Κόμικ “Η σημασία του πρωινού γεύματος” 
Στο τέλος του προγράμματος, όλοι οι μαθητές δημιούργησαν ένα μεγάλο κολάζ 

(Εικόνα 7) με τις τρεις κύριες ομάδες τροφίμων που πρέπει να περιέχει το πρωινό 

γεύμα, δηλαδή τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα/λαχανικά το οποίο 

τοποθετήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας. 

 

Εικόνα 7. Το κολάζ 
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Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές και των δυο σχολείων, το 

Δεκέμβρη του 2013, ως ένδειξη φιλίας προς τους συνεργάτες τους, δημιούργησαν 

ευχετήριες κάρτες για   τονέο έτος 2014. Οι κάρτες παραλήφθηκαν από τα σχολεία 

και δημιουργήθηκε μια μικρή εκδήλωση για το άνοιγμα των καρτών. 

 

Συμπεράσματα 

Το έργο “The Importance Of Breakfast” αποτέλεσε μία καινοτόμο  δράση 

του σχολείου μας καθώς ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε ένα 

πρόγραμμα eTwinning σε αυτό. Έτσι, εγκαινιάστηκε μία νέα διδακτική πρακτική, η 

οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Αυτή 

ακριβώς η καινοτομία του έργου ήταν και το ισχυρότερο κίνητρο των μαθητών για 

την επίτευξη των στόχων του προγράμματος μέσω των δραστηριοτήτων. 

Οι περισσότερες εργασίες του προγράμματος εκπονήθηκαν με τη χρήση 

των ΤΠΕ και των εργαλείων Web2.0 και έπειτα δημοσιεύτηκαν στην κοινή 

πλατφόρμα twinspace, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη γνωριμία μεταξύ 

τους. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές, κατάφεραν να γνωρίσουν τους μαθητές 

συνεργάτες της γείτονας χώρας, τις διατροφικές τους συνήθειες στο πρωινό γεύμα, 

τι σημασία του πρωινού γεύματος και τι αυτό περιλαμβάνει αλλά και να 

δημιουργήσουν ισχυρές φιλίες. Τέλος κατάφεραν να συνεργάζονται σε ομάδες 

κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς για την επίτευξη ενός κοινού στόχου μέσα από 

τη διαδικασία της συνεργατικής μάθησης (Μιχαηλίδης, 2003). 

Το έργο ικανοποίησε όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα 

πρόγραμμα eTwinning και γι αυτό τιμήθηκε τόσο με την «Εθνική Ετικέτα 

Ποιότητας» όσο και με την «Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας». 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να παρουσιάσει εκτενώς τις δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από τους μαθητές το Α2 τμήματος του 4
ου 

Γυμνασίου Γαλατσίου και του 
Περιφερειακού Γυμνασίου Πέρα Χωρίου – Νήσου (Κύπρος) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2014-15 στο πλαίσιο υλοποίησης Προγράμματος eTwinning με τίτλο «Τρώω Υγιεινά, Είμαι Υγιής». 
Το έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και είχε σκοπό να 
οδηγήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής για την προαγωγή 
της υγείας του ατόμου. Φυσικά επετεύχθησαν και άλλοι στόχοι τόσο παιδαγωγικοί όσο και 
τεχνολογικοί αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. 

Μέσω της θεματολογίας του έργου δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν τι 
σημαίνει ισορροπημένη διατροφή, να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα της υπερφαγίας και του 
υποσιτισμού στον πλανήτη και να καταλάβουν ότι η κακή διατροφή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 
υγείας. Επιπρόσθετα οι μαθητές συνειδητοποίησαν τη σημασία του πρωινού γεύματος, κατανόησαν ότι 
οι αρχές της σωστής διατροφής είναι κοινές για όλες τις κουζίνες, διαπιστώνοντας τη σημασία της 
διατροφής στη λαογραφία κάθε χώρας. Οι μαθητές μέσω της συνεργασίας έμαθαν να ξεπερνούν τα 
στερεότυπα που κυριαρχούν για τους διάφορους λαούς αλλά και να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές 
σχέσεις μεταξύ τους. Τέλος η χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων  Web2.0 συνέβαλλαν στον ψηφιακό 
γραμματισμό των μαθητών. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Διατροφή, εργαλεία Web2.0, eTwinning,  Οικιακή Οικονομία 
 

Abstract 

This article aims to present the eTwinning project "Eating Healthy, I am healthy" 
undertaken by students of the 4th High School of Galatsi and the High School of Pera Chorio - 
Nisou (Cyprus) during the academic year 2014-15. The project was part of the course of Domestic 
Economy and the aim was the understanding of the importance of balanced nutrition in order to 
promote health. Other targets were achieved both pedagogical and technological by the use of ICT. 

The project provided the opportunity for students to discover what a balanced diet means, 
to raise awareness on the issue of overeating and malnutrition in the world and understand that 
poor nutrition causes serious health problems. Additionally, students realized the importance of 
breakfast, they understood that the principles of proper nutrition is common to all kitchens, noting 
the importance of nutrition in folklore of each country. The students learned by working together to 
overcome the stereotypes that dominate  people and improve interpersonal relations. Finally, the 
use of ICT and Web2.0 tools improved students’ digital literacy. 

 

Keywords: eTwinning, Home economics, nutrition, Web2.0 tools 

 

Εισαγωγή 

Ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ)  στην 

εκπαίδευση είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας. Η συμβολή των τεχνολογιών 

στην οργάνωση της διδασκαλίας αλλά και στην επίτευξη όλων των στόχων 

(διδακτικών, παιδαγωγικών, τεχνολογικών) που θέτει κάθε εκπαιδευτικός στο 

μάθημά του είναι υψηλής σημασίας. Καθημερινά όλο και περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη για χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

ως μέσο διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2007). Τα εργαλεία ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

συνεχώς πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται. 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η Ευρώπη, μια ήπειρος με πολλές 

διαφορετικές παραδόσεις  και γλώσσες, προωθεί τη  συνεργασία  μεταξύ  των λαών  

της  και επιδιώκει  την ενότητα, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει την πολυμορφία. 

mailto:akoutelida@gmail.com
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Ξεκινώντας το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, το eTwinning έγινε  η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. το 

eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των 

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, που διατίθεται σε 

26 γλώσσες, συμμετέχουν περίπου 230.277 μεμονωμένα μέλη και περισσότερα από 

5462 έργα μεταξύ δύο ή περισσότερων σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη.  Η 

Δικτυακή Πύλη παρέχει online εργαλεία στους καθηγητές για να βρουν 

συνεργάτες, να δημιουργήσουν έργα, να μοιραστούν ιδέες, να ανταλλάξουν καλές 

πρακτικές και να ξεκινήσουν μία άμεση συνεργασία χρησιμοποιώντας διάφορα 

προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα του eTwinning 

(Nasrollahi, 2102). 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, για τη σχολική 

χρονιά 2014- 2015, οι μαθητές του τμήματος A2, του 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου, 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα eTwinning με τίτλο «Τρώω Υγιεινά, Είμαι Υγιής» σε 

συνεργασία με το Γυμνάσιο Πέρας Χωρίου - Νήσου (Κύπρος) 

 

Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην έναρξη του προγράμματος ήταν τόσο 

διδακτικοί όσο παιδαγωγικοί και τεχνολογικοί. 

Οι Διδακτικοί στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες: 

 να μάθουν τι σημαίνει σωστή - ισορροπημένη διατροφή 

 να ευαισθητοποιηθούν για το θέμα της υπερφαγίας και του 

υποσιτισμού στον πλανήτη 

 να προβληματιστούν για να πρότυπα που προβάλλουν τα ΜΜΕ. 

 να καταλάβουν ότι η κακή διατροφή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

υγείας 

 να μάθουν ότι το πρωινό γεύμα είναι απαραίτητο 

 να κατανοήσουν ότι οι αρχές της σωστής διατροφής είναι κοινές 

για όλες τις κουζίνες 

 να κατανοήσουν ότι η διατροφή επηρεάζει την ψυχολογία μας 

 να μάθουν να αγαπούν το σώμα τους και να ενδιαφέρονται να είναι 

υγιές μέσω της διατροφής 

 να καταλάβουν τη σημασία της διατροφής στη λαογραφία κάθε χώρας 

Οι Παιδαγωγικοί στόχοι ήταν πολλαπλοί. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 

δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, 

να ενισχύσουν τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από το διάλογο και 

τη συνεργασία (Van Petegem et al, 2009), να εξοικειωθούν στην επεξεργασία 

πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων με τους συμμαθητές τους αλλά και με 

τους μαθητές συνεργάτες τους. Επιπρόσθετα έγινε προσπάθεια ώστε οι μαθητές να 

μυηθούν σε μια παιδαγωγικά διαφοροποιούμενη διαδικασία που θα τους οδηγήσει 

σταδιακά σε αυτονομία και υπευθυνότητα (Baines et al, 2009). Τέλος εξίσου 

σημαντικοί στόχοι ήταν η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής 

τους αλλά και ο σεβασμός στην διαφορετικότητα, ξεπερνώντας στερεότυπα 

(Slavin, 1985) και συνάπτοντας δεσμούς φιλίας μεταξύ τους. 

Οι Τεχνολογικοί στόχοι ήταν οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες 

αναζήτησης, επιλογής και αξιοποίησης πληροφοριών στο διαδίκτυο 

(Μπαμπινιώτης, 2000), να ασκηθούν στη χρήση των πολυμέσων και των εργαλείων 
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web2.0, να εξοικειωθούν στη χρήση των ΤΠΕ και γενικότερα να αποκτήσουν 

δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 

 

Υλικά και Μεθοδολογία 

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ήταν αναγκαία η χρήση 

και εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ, για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούταν 

εντατικά είτε το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου είτε ένας φορητός 

υπολογιστής και ένας βιντεοπροβολέας. Χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού 

MS Office (Word, και Powerpoint). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν η εφαρμογή JCross 

(από τη σειρά λογισμικού Hot Potatoes) και τα παρακάτω εργαλεία web02: Google 

Forms (διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας ερωτηματολογίου), Padlet.com 

(διαδικτυακός τοίχος) και το flipsnack.com (διαδικτυακό βιβλίο). Τα αποτελέσματα 

αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα Twinspace. 

Η μεθοδολογία βασίστηκε τόσο στην ομαδοσυνεργατική όσο και στην 

ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας. Αν και οι συνεργατικές δραστηριότητες 

επινοήθηκαν για την ανάπτυξη κυρίως κοινωνικών δεξιοτήτων στη σχολική ηλικία, 

τα αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι επιφέρει εξ ίσου σημαντικά 

αποτελέσματα και στον γνωστικό τομέα  (Oortwijn et.al, 2008). Επίσης έχει 

διαπιστωθεί ότι οι μαθητές που ασκούνται στην ανακαλυπτική μέθοδο 

διδασκαλίας, φροντίζουν να διερευνούν φαινόμενα καλλιεργώντας το προσωπικό 

τους τρόπο και ρυθμό, εμπειρία που θα τους φανεί χρήσιμη στη προσπάθειά τους 

να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη ζωή τους μετά το σχολείο. 

 

Αποτελέσματα 

Αρχικά, οι μαθητές των δυο σχολείων κλήθηκαν να συστηθούν και να 

θέσουν στόχους, τους οποίους θα θέλανε να πετύχουν μέχρι το τέλος του project. 

Για την προαναφερθείσα δραστηριότητα χρησιμοποίησαν το διαδικτυακό εργαλείο 

voki για την δημιουργία των avatar και έπειτα το Padlet για τη δημιουργία 

διαδικτυακού τοίχου  στον οποίο και τα ανάρτησαν (Εικόνα 1). Με αυτόν το 

ευχάριστο τρόπο είχαμε την πρώτη εξ αποστάσεων κοινωνική επαφή των μαθητών 

μεταξύ τους. 

 

Εικόνα 1. Τα avatar των μαθητών 

Οι μαθητές, και των δύο χωρών, αρκετά εξοικειωμένοι με την αναζήτηση 

στο διαδίκτυο, ανακάλυψαν πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την υπερφαγία, τον 

υποσιτισμό και τις ομάδες τροφίμων. Απώτεροι στόχοι αυτής της δραστηριότητας 

ήταν διπλός. Αρχικός σκοπός ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες επιλογής 

ανάμεσα σε ένα πλήθος φωτογραφιών, τις οποίες αναζήτησαν - επέλεξαν οι ίδιοι 
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από το διαδίκτυο και αποθήκευσαν σε αντίστοιχους φακέλους που είχαμε 

δημιουργήσει στο Twinspace. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν η δημιουργία 

τριών κολάζ για το μέτρο/ποικιλία, την υπερφαγία και τον υποσιτισμό (Εικόνα 2). 

Επιπρόσθετα κατά την δημιουργία των κολάζ, πρέπει να αναφερθεί ότι οι μαθητές 

ευαισθητοποιήθηκαν για το πρόβλημα της υπερφαγίας και του υποσιτισμού αλλά 

και προβληματίστηκαν με τον συσχετισμό μέτρου/ποικιλίας και υπερφαγίας. 

 
 

 

Εικόνα 2. Τα κολάζ των μαθητών 

 

Οι μαθητές με τη χρήση του εργαλείου Padlet δημιούργησαν Διαδικτυακό 

τοίχο με τίτλο «Το πρωινό μου γεύμα». Σκοπός της δημιουργίας του ήταν να 

κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία του πρωινού γεύματος αλλά και να 

συνειδητοποιήσουν ότι όλοι μας έχουμε κάποιες κοινές διατροφικές συνήθειες 

ανεξάρτητα από την κουλτούρα κάθε χώρας. 

 

 

Εικόνα 3. Διαδικτυακός τοίχος «Το πρωινό μου γεύμα» 

 

Ομάδα μαθητών δημιούργησε ερωτηματολόγιο με τίτλο «Κάνω σωστή 

διατροφή;» με τη βοήθεια του Google Forms. Το ερωτηματολόγιο (Εικόνα 4) 

συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές που λάβανε μέρος στο eTwinning 

προκειμένου να αποτυπωθούν οι διατροφικές συνήθειες τους, ακολούθησε 
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συζήτηση και τρόποι βελτίωσης αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του 

συγκεκριμένου εργαλείου Google Forms χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να μη 

χρειαστεί οι μαθητές, λόγω του γνωστικού τους υπόβαθρου, να κάνουν 

επεξεργασία των δεδομένων καθώς γίνετε αυτόματα (Εικόνα 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Ερωτηματολόγιο «Κάνω σωστή 

διατροφή;» 

Εικόνα 5. Στατιστική επεξεργασία 

 

Στα πλαίσια του στόχου για την κατανόηση της σημασίας της διατροφής 

στη λαογραφία των δυο χωρών συνεργατών, οι μαθητές φύτεψαν βότανα και 

συνέλεξαν πληροφορίες για τα βότανα των συνεργατών τους (Εικόνα 6). 

 

 

Εικόνα 6. Τα βότανά μας 

 

Επιπλέον αξιόλογη ήταν και η δημιουργία ενός σταυρολέξου με τη χρήση 

της εφαρμογής JCross (από τη σειρά λογισμικού Hot Potatoes) με παροιμίες που 

περιέχουν τρόφιμα (Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7. Το σταυρόλεξο των παροιμιών με τρόφιμα 

 

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος επετεύχθη με την ολοκλήρωση ενός 

διαδικτυακού βιβλίου με τίτλο «Ισορροπημένη Διατροφή = Ποικιλία + Μέτρο» 

(Εικόνα 8). Οι ιστοεξερευνήσεις, η επεξεργασία των πληροφοριών και η 

αποτύπωση της νέας αποκτηθείσας γνώσης υπήρξε πολύ σημαντική καθώς 

στηρίχθηκε στην ομαδική εργασία των μαθητών. Το εργαλείο web02 flipsnack 

χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

 

 

Εικόνα 8. Διαδικτυακό βιβλίο «Ισορροπημένη Διατροφή = 

Ποικιλία + Μέτρο» 
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Συμπεράσματα 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στο πρώτο τους έργο eTwinning. Καταλυτικός παράγοντας στην υλοποίηση του 

έργου ήταν η συλλογικότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της κάθε 

ομάδας, αλλά και η ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών με τους Κύπριους 

μαθητές μέσω της πλατφόρμας του Twinspace. Η χρήση των ΤΠΕ και των 

εργαλείων Web2.0 έκανε την επίτευξη των στόχων του προγράμματος μια εύκολη 

και ευχάριστη διαδικασία. Όλοι οι μαθητές στο τέλος του προγράμματος γνώρισαν 

τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής για έναν υγιή οργανισμό με τον πλέον 

κατεξοχήν δημιουργικό τρόπο. 
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Διατροφικές συνήθειες και συνήθειες ύπνου των εφήβων 

 

Eating and sleeping habits of adolescents 
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Περίληψη 

Η εφηβική ηλικία αποτελεί μια από τις κρισιμότερες περιόδους στη ζωή κάθε ανθρώπου, καθώς στη 

διάρκειά της διαμορφώνονται πολλές από τις συνήθειες που τον ακολουθούν στο σύνολο του βίου του. 

Στην εφηβική ηλικία παρατηρούνται προβλήματα στη διατροφική συμπεριφορά όπως: αισθητά αυξημένο 

ή μειωμένο βάρος που είναι αναγκαίο να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Παράλληλα, έχει εμφανιστεί 

έντονα τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα των διαταραχών στον ύπνο πολλών εφήβων, το οποίο χρήζει 

έρευνας και μελέτης. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς ερευνήθηκαν οι διατροφικές 

συνήθειες και οι συνήθειες ύπνου των εφήβων στα πλαίσια ενός προγράμματος national e-twinning. Οι 

μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες εντός και εκτός της τάξης. Ως κύριο συμπέρασμα ως προς τη διατροφή 

προέκυψε ότι οι έφηβοι εμφανίζουν προβλήματα στη διατροφική τους συμπεριφορά, μολονότι έχουν 

αντίστοιχες γνώσεις, ενώ ως προς τις συνήθειες ύπνου διαπιστώθηκαν προβλήματα που σχετίζονταν 

κυρίως με την αυξημένη χρήση υπολογιστή κατά τις βραδινές κυρίως ώρες εξαιτίας συμμετοχής σε 

διαδικτυακά παιχνίδια και συνομιλιών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Λέξεις – κλειδιά: διατροφή, έφηβοι, συνήθειες, ύπνος 

 

Abstract 

Adolescence constitutes one of the most critical periods in the lives of all people, as many of the habits 

that accompany them for the rest of their lives are developed in its course. During adolescence, 

problems are observed in eating behaviour to which special attention must be given, such as greatly 

increased or reduced weight. Meanwhile, the problem of disorders in the sleep of many adolescents, 

which also necessitates research and study, has made a strong appearance in recent years. The aim of 

this paper is to present how the eating and sleeping habits of adolescents were investigated within the 

framework of a national e-twinning programme. The students involved worked in groups both inside 

and outside the classroom. As far as nutrition is concerned, the main conclusion reached was that 

adolescents exhibit problems in their eating behaviour despite their knowledge on this field. Moreover, 

with regard to sleeping habits, problems relating mainly to increased computer use – especially during 

the night hours – were identified, largely due to online games and chats in social media.  

 

Keywords: adolescents, habits, nutrition,  sleep 

 

Εισαγωγή 

 

Η Οικιακή Οικονομία αποτελεί ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνεχώς 

εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του ανθρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 

(Κουτρούμπα: 2004). Δύο από τους τομείς ενασχόλησης του μαθήματος της Οικιακής 

Οικονομίας είναι η διατροφή και η αγωγή υγείας. Ο τομέας της διατροφής 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων, ενώ ο 

αντίστοιχος της αγωγής υγείας ασχολείται και με τον υγιεινό ύπνο. 

Η Οικιακή Οικονομία προσεγγίζει ήδη από τον Οικονομικό του Ξενοφώντα τη 

διατροφή ως την ικανοποίηση μιας βασικής ανθρώπινης ανάγκης που πρέπει να 

γίνεται με μέτρο, ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία (Καδιγιαννόπουλος: 

2014). Διατροφή χωρίς την αίσθηση του μέτρου κατέγραψαν πρόσφατες 

επιστημονικές έρευνες σχετικές με τη διατροφή των εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, 

που έλαβαν χώρα στον ελλαδικό χώρο. Αυτές διαπίστωσαν ότι σημαντικό ποσοστό 

mailto:gkadig@yahoo.gr
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των εφήβων χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκοι ή υπέρβαροι (Krassas et al: 2001, 

Κοκκέβη κ.ά: 2012, Grammatikopoulou et al: 2014), γεγονός που δημιουργεί εύλογα 

ανησυχία και προβληματισμό. Ως προς το φύλο διαφαίνεται ότι το ποσοστό των 

υπέρβαρων αγοριών είναι υψηλότερο από αυτό των κοριτσιών στην εφηβική ηλικία 

(Karayiannis et al: 2003, Georgiadis & Nassis: 2007, Grammatikopoulou et al: 2014). 

Τα υψηλά ποσοστά υπέρβαρων εφήβων οφείλονται κατά κύριο λόγο στις 

λανθασμένες διατροφικές επιλογές (Χιτόγλου – Μακέδου: 2007, Kiess et al: 2008, 

Παπάς & Καραγιάννης: 2011), στην έλλειψη άσκησης και στην καθιστική ζωή 

(Krekoukia et al: 2007, Kourlaba et al: 2009, Κοκκέβη κ.ά: 2012). Σημαίνοντα 

παράγοντα, επίσης, για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία αποτελεί η κατανάλωση 

έτοιμου φαγητού και φαγητού εκτός σπιτιού (Μόρτογλου & Μόρτογλου: 2002, Kiess 

et al: 2008), η οποία μακροπρόθεσμα επηρεάζει τη συνολική υγεία του ανθρώπου. 

Εκτός από τα αυξημένα επίπεδα βάρους, προκαλούν ανησυχία και τα ιδιαίτερα 

μειωμένα επίπεδα βάρους που οδηγούν, μέσω της νευρικής ανορεξίας, σταδιακά έως 

το θάνατο του ανθρώπου. Εθνική αντιπροσωπευτική έρευνα που διεξήχθη σε έλληνες 

εφήβους ηλικίας 12-19 ετών τη διετία 2010-2012 διαπίστωσε ότι το 3,3% των 

αγοριών και το 5,8% των κοριτσιών ήταν ελλειποβαρείς (Grammatikopoulou et al: 

2014). Η ύπαρξη εφήβων που συνειδητά επιλέγουν να γίνουν ελλειποβαρείς 

ελλοχεύει τον κίνδυνο της νευρικής ανορεξίας και γενικότερα κινδύνους για την 

υγεία τους.  

Από την άλλη, το πρότυπο της μεσογειακής πυραμίδας διατροφής παρέχει 

αποδεδειγμένα αρκετά πλεονεκτήματα για την ανθρώπινη υγεία (Τριχόπουλος κ.ά: 

2000), καθώς κάθε άνθρωπος που το εφαρμόζει προστατεύεται από σημαντικές 

ασθένειες, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να υιοθετηθεί από την πλειονότητα των ανθρώπων 

και ειδικότερα, από τους εφήβους. Έρευνα σε παιδιά και εφήβους ελληνικής 

καταγωγής που ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή παρατήρησε χαμηλά ποσοστά 

υπέρβαρων (Kontogianni et al: 2008). Παράλληλα, η  γνώση της μεσογειακής 

διατροφής και το οικογενειακό εισόδημα φαίνεται ότι αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης του δείκτη μάζας σώματος και της αύξησης του βάρους 

(Tsartsali et al: 2009). Θετική επίδραση στην υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής 

από τους εφήβους ασκεί το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, η συγκατοίκηση με τους 

γονείς και η κατοίκηση σε μικρές πόλεις, ενώ αρνητική επίδραση ασκούν η έλλειψη 

φυσικής δραστηριότητας και η αυξημένη ημερήσια χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(Papadaki & Mavrikaki: 2015). Σε κάθε περίπτωση οι διατροφικές συνήθειες των 

ελλήνων εφήβων βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής από την παραδοσιακή σε μια πιο 

δυτική μορφή (Yannakoulia et al: 2004) με αποτέλεσμα οι έλληνες έφηβοι να 

ακολουθούν πλέον ένα πιο δυτικό τρόπο διατροφής αποκρυνόμενοι από το πρότυπο 

της μεσογειακής διατροφής. 

Έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, αλλά ταυτόχρονα και υποτιμημένο, της ανθρώπινης 

υγείας αποτελεί ο ύπνος. Η αϋπνία στο επίπεδο του συνολικού πληθυσμού σχετίζεται 

άμεσα με παράγοντες κοινωνικούς, δημογραφικούς και υγείας (Paparrigopoulos et al: 

2010). Ως προς τον εφηβικό πληθυσμό στον ελλαδικό χώρο η εμφάνιση αϋπνίας 

συνδέεται άμεσα με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Siomos et al: 2010a). 

Ειδικότερα, κατά τις βραδινές κυρίως ώρες οι έφηβοι συχνά επιλέγουν, αντί να 

κοιμηθούν, είτε να συμμετάσχουν σε διαδικτυακά παιχνίδια, είτε να συνομιλήσουν σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εμφανιζόμενη αϋπνία των εφήβων στον ελλαδικό 

χώρο σχετίζεται άμεσα με τη σχολική επίδοση, την επικοινωνία εντός της 

οικογένειας, την κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρου, καθώς και την οικονομική 

κατάσταση (Siomos et al: 2010b) δίχως να αποκλείεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Συνεπώς, η αϋπνία που εμφανίζει ένας έφηβος πιθανόν να υποκρύπτει άλλου είδους 
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σοβαρότερα προβλήματα. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει πώς 

ερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες και οι συνήθειες ύπνου των εφήβων στα 

πλαίσια ενός προγράμματος national e-twinning. 

 

Στόχοι 

 

Ο σωστός τρόπος διατροφής και ο υγιεινός ύπνος του ανθρώπου συνιστούν θεματικές 

που διδάσκονται στους εφήβους μέσα από το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην 

Α΄ τάξη του γυμνασίου, ενώ η ενασχόληση με ζητήματα διατροφής συνεχίζεται και 

στη Β΄ τάξη (Αμπελιώτης: 2007, Αποστολόπουλος: 2007). Η επιλογή της υλοποίησης 

ενός προγράμματος national e-twinning με τίτλο: «Διατροφικές συνήθειες και 

συνήθειες ύπνου των εφήβων» πραγματοποιήθηκε με ένα διττό σκοπό: αφενός μεν 

την έρευνα των διατροφικών συνηθειών και των συνηθειών ύπνου των εφήβων, 

αφετέρου την επαφή και τη συνεργασία γύρω από αυτά τα θέματα εκπαιδευτικών, 

αλλά και μαθητών από διαφορετικές σχολικές μονάδες εντός και εκτός του ελλαδικού 

χώρου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάστηκαν τρεις εκπαιδευτικοί που 

προέρχονταν αντίστοιχα από το 50
ο
 Γυμνάσιο Αθηνών, από το Γυμνάσιο Συκιάς στη 

Χαλκιδική και από το Γυμνάσιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κύπρο.  

Οι στόχοι που τέθηκαν πριν την υλοποίηση του προγράμματος ήταν σε τρία επίπεδα: 

στο γνωστικό, στο μαθησιακό και σε αυτό της χρήσης των νέων τεχνολογιών. 

Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό τομέα, οι μαθητές επιδιώκονταν: 

 να έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της διατροφής, 

 να εντοπίσουν λανθασμένες επιλογές στην καθημερινή τους διατροφή, 

 να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθή επιλογή τροφίμων, 

 να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του υγιεινού ύπνου, 

 να υιοθετήσουν σταδιακά μια πιο υγιεινή διατροφική συμπεριφορά και έναν πιο 

υγιεινό ύπνο, 

 να συνδέσουν τις λανθασμένες διατροφικές επιλογές και τη διατάραξη του ύπνου με 

συγκεκριμένες ασθένειες. 

Αντίστοιχα, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένονταν: 

 να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης, 

 να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση, 

 να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης, 

 να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης, 

 να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, 

 να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας, μέσω κριτικής αναζήτησης, στο διαδίκτυο 

και σε λογισμικά, 

 να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν τα 

λογισμικά, 

 να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη 

χρησιμότητά τους. 

Αντίστοιχα, στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών ήταν οι μαθητές: 

 να αποκτήσουν εξοικείωση με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης, 

 να μάθουν να εργάζονται συνεργατικά, 

 να έρθουν σε επαφή με τις Τ.Π.Ε ως μέσα και πηγές μάθησης, 
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 να αποκτήσουν δεξιότητες της επιστημονικής έρευνας όπως: η επιλογή και 

καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, η σύγκριση και η ερμηνεία, η εμβάθυνση και η 

διερεύνηση.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώκονταν η 

επίτευξη στόχων στο γνωστικό και μαθησιακό τομέα, αλλά και ως προς την χρήση 

των νέων τεχνολογιών.  

 

Υλικά και μέθοδοι 

 

Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος περιελάμβανε την καταγραφή των 

διατροφικών συνηθειών και των συνηθειών ύπνου των μαθητών σε κάθε σχολείο, 

μέσω ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούνταν 

από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν, προς συμπλήρωση, 

τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς και κηδεμόνες τους, ώστε να διαπιστωθεί 

κατά πόσο υπάρχει σύνδεση στις συνήθειές τους ως προς τη διατροφή και τον ύπνο. 

Στη συνέχεια οι μαθητές εργαζόμενοι σε ανομοιογενείς ομάδες, με τα θετικά που 

ακολουθούν αυτή τη μέθοδο εργασίας (Ματσαγγούρας: 2008), προβλέπονταν να 

μελετήσουν επιμέρους παραμέτρους των υπό μελέτη ζητημάτων, οι οποίες θα 

συνεισέφεραν στην επίτευξη γνωστικών και μαθησιακών στόχων, αλλά και στόχων 

ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Σημαίνοντα ρόλο στην επίτευξη κυρίως των γνωστικών στόχων γύρω από ζητήματα 

διατροφής είχε το λογισμικό “Διατροφή και υγεία”, το οποίο έχει δημιουργηθεί από 

το Πανεπιστήμιο Κρήτης και προσφέρει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα καταγραφής 

του ημερήσιου διαιτολογίου και τον έλεγχό του ως προς την πρόσληψη θερμίδων και 

θρεπτικών συστατικών, αλλά και τον υπολογισμό του δείκτη μάζας σώματος. 

Η μηχανή αναζήτησης επιστημονικών άρθρων Pubmed, τα οποία σχετίζονται με 

ζητήματα υγείας αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε άμεση 

επαφή με την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση στα υπό μελέτη θέματα. Η 

ανάγνωση, έστω και μικρών τμημάτων, ενός επιστημονικού άρθρου συνεισφέρει στο 

γόνιμο προβληματισμό και παρακινεί να μεταβληθούν οι λανθασμένες επιλογές. 

Η συνεργασία των μαθητών και η επικοινωνία και αλληλεπίδρασή τους με μαθητές 

της ίδιας ηλικίας από διαφορετικές περιοχές, εντός και εκτός Ελλάδας, ήταν ένας 

σημαντικός στόχος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο σχεδιασμός προέβλεπε τη 

δημιουργία ιστολογίου (blog), καθώς και ομάδας ανταλλαγής απόψεων σε μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης (group στο facebook). Ο έλεγχος και η άμεση εποπτεία τόσο 

του ιστολογίου, όσο και της ομάδας ανταλλαγής απόψεων στο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης θα βρίσκονταν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, μέσω της ομάδας στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι μαθητές, των 

σχολείων που συμμετέχουν, θα μπορούσαν να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους 

σχετικά με τις διαφορές και τις ομοιότητες που εμφανίζουν στα υπό μελέτη ζητήματα, 

ώστε σταδιακά να οδηγηθούν σε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διατροφικής τους συμπεριφοράς, καθώς και 

με τις λανθασμένες επιλογές στον ύπνο τους.  

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και 

κατά την υλοποίηση του προγράμματος υπήρχε η προσδοκία ότι οι μαθητές θα 

προβληματιστούν σχετικά με τις λανθασμένες επιλογές τους στη διατροφή και στον 

τρόπο που κοιμούνται, καθώς και με τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην 

ανθρώπινη υγεία, ώστε μακροπρόθεσμα να υιοθετήσουν συνειδητά πιο υγιεινές 

συνήθειες. Επίσης, υπήρχε η εκτίμηση ότι οι μαθητές θα αποκτήσουν περισσότερες 

γνώσεις αναφορικά με τα ζητήματα της υγιεινής διατροφής και του υγιεινού ύπνου, 
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ενώ παράλληλα, θα επιτευχθούν οι τιθέμενοι μαθησιακοί στόχοι και οι στόχοι ως 

προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από την επεξεργασία των ανώνυμων αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων 

προέκυψαν ορισμένα χρήσιμα αποτελέσματα όπως: η αυξημένη εβδομαδιαία 

κατανάλωση κρέατος και έτοιμου φαγητού εκτός σπιτιού, η μειωμένη κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών, οσπρίων και ξηρών καρπών. Αυτά τα αποτελέσματα 

ομοίαζαν με αντίστοιχα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές του ίδιου 

σχολείου σε προηγούμενο χρονικό διάστημα (Καδιγιαννόπουλος κ.ά: 2014). Ως προς 

τις συνήθειες ύπνου παρατηρήθηκε ότι περίπου οι μισοί μαθητές κοιμόντουσαν 

λιγότερες από 8 ώρες την ημέρα, ενώ στην πλειονότητά τους αφιέρωναν 

περισσότερες από δύο ώρες την ημέρα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κυρίως τις 

βραδινές ώρες. Μετά τις παρεμβάσεις – δράσεις, που έλαβαν χώρα στα πλαίσια του 

προγράμματος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την αποτελεσματικότητά τους μέσω 

εργαλείων όπως: η συνέντευξη και η συμμετοχική παρατήρηση. Από τον έλεγχο  

προέκυψε ότι οι μαθητές μείωσαν την κατανάλωση έτοιμου φαγητού εκτός σπιτιού, 

ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο κατανάλωναν φρούτα και 

ξηρούς καρπούς.  

Αναφορικά με τις συνήθειες ύπνου εμφάνισαν και αυτές βελτίωση, καθώς οι μαθητές 

υποστήριξαν ότι αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και επιδιώκουν να κοιμούνται περισσότερο και σε συγκεκριμένη ώρα κάθε ημέρα. 

Οπωσδήποτε, τα υφιστάμενα αποτελέσματα δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα, αλλά 

δυστυχώς, οι χρονικοί περιορισμοί δεν κατέστησαν δυνατή τη διανομή εκ νέου του 

ίδιου ανώνυμου αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου, ώστε να διαπιστωθεί και με 

στατιστική τεκμηρίωση κατά πόσο και προς ποια κατεύθυνση υπήρξε μεταβολή των 

συνηθειών της διατροφής και του ύπνου. 

 

Σύνοψη 

 

Από όσα αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες δύναται κανείς να οδηγηθεί σε 

ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον το γνωστικό αντικείμενο της Οικιακής 

Οικονομίας ενδείκνυται για την προσέγγιση σημαντικών ζητημάτων όπως οι 

συνήθειες διατροφής και ύπνου των εφήβων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

ταυτόχρονα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα national e-twinning. Δεύτερον η θεματική 

του αναλυθέντος  προγράμματος national e-twinning περιελάμβανε μια πλούσια 

βιβλιογραφία, η οποία αποτελούσε ταυτόχρονα οδηγό και αρωγό στην υλοποίησή 

του. Τρίτον οι στόχοι που δύναται να θέσει κανείς σε ένα πρόγραμμα national e-

twinning είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πέρα από το γνωστικό τομέα, το μαθησιακό 

και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Τέταρτον τα πρώτα αποτελέσματα από την 

υλοποίηση του προγράμματος είναι θετικά και προσδοκάται ότι την επόμενη σχολική 

χρονιά στην οποία θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα προκύψουν περισσότερα 

θετικά αποτελέσματα και θα υλοποιηθούν και στόχοι που λόγω των χρονικών 

περιορισμών δεν επιτεύχθηκαν την πρώτη χρονιά της υλοποίησής του. 

Καταληκτικά η υλοποίηση ενός προγράμματος national e-twinning δύναται να 

αποφέρει ποικίλα οφέλη σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Βασική προϋπόθεση για να 

συμβεί αυτό αποτελεί η μεθοδική προετοιμασία του και η ενδελεχής επιστημονική 

τεκμηρίωση και υποστήριξή του.  
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Έργο E twinning: 

«Μαθαίνοντας βιωματικά: Γεωγραφία και Οικολογικές συνήθειες»  

E twinning Project: 

“Learning by doing: Geography and Green Habits” 

Παπαναστασάτου Ευσταθία 
1

ο
 Γυμνάσιο Ηλιούπολης  

Γρηγορίου Αυξεντίου 2, 16343, Ηλιούπολη 

Papanastasatou Efstathia 

1st Gimnasio Ilioupolis 

Grigoriou Afxentiou 2, 16343, Ilioupoli  

papanastasatou@yahoo.com 

 

Περίληψη  

To έργο Etwinning με τίτλο «Μαθαίνοντας Βιωματικά: Γεωγραφία και Οικολογικές Συνήθειες» 

υλοποιήθηκε από επτά Ευρωπαϊκά Σχολεία την χρονική περίοδο 2013-2015. Μαθητές από την Ελλάδα, 

την Γαλλία, την Ιταλία και την Τουρκία διερεύνησαν θέματα που σχετίζονται με τις οικολογικές συνήθειες 

των μαθητών, την τοπική ανάπτυξη και παρουσίασαν χρησιμοποιώντας γεωγραφικά εργαλεία την 

περιοχή τους. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν τα παραδοσιακά – 

οργανικά τρόφιμα, η Αγωγή του Καταναλωτή, το οικολογικό αποτύπωμα, η Παγκοσμιοποίηση και το 

εμπόριο τροφίμων και η ανακύκλωση. Με την ολοκλήρωση των εργασιών οι συμμετέχοντες μαθητές και 

οι καθηγητές του προγράμματος συνειδητοποίησαν κοινά στοιχεία στον τρόπο ζωής τους, κοινές 

ανησυχίες,  κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα και πρότειναν λύσεις.   

   

Λέξεις κλειδιά:  

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γαλλία, Γεωγραφία, Ελλάδα, Εκπαίδευση, Etwinning, Ιταλία, Ομαδοσυνεργατικά, 

Οικιακή Οικονομία, Οικολογία, Συνεργασία, Τουρκία  

 

Abstract 

The etwinning project entitle “Learning by doing: Geography and Green Habits” became a reality due 

to the outstanding work of seven European Schools during the period 2013-2015. Students from 

Greece, France, Italy and Turkey researched topics that included students awareness and knowledge of 

local development and presented them by using internet tools from their country. Notably the themes 

that were presented were the following: organic food, consumer education, globalization, food trade 

and finally recycling. Through all crossed works, students and teachers realized how much similar we 

are in our ways of life, concerns, environmental issues and imagined solutions.  

 

Keywords:  

Collaboration, Ecology, Education, Etwinning, France, Geography, Greece, Home Economics, Italy, 

Sustainable Development, Team work, Turkey 

 

 

Το έργο «Μαθαίνοντας Βιωματικά: Γεωγραφία και Οικολογικές Συνήθειες» ήταν 

αποτέλεσμα της συνεργασίας των εξής σχολείων: 1
st
  Gimnasio Ilioupolis – Greece, 

Collège La Ségalière, Largentière - France, ICS “G. Toniolo” di Pisa, Pisa (PI) – 

Italy, 17
th

 Primary School of Ilioupolis – Greece, 2
st
 High School of Petroupolis – 

Greece, Mustafa Kemal Anatolian High School, Yenimahalle/Ankara – Turkey, 

Çiğdem Batubey Ortaokulu, Merkez – Τurkey. Σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να 

γνωρίσουν γεωγραφικά στοιχεία άλλων χωρών, να μελετήσουν χάρτες, να 

παρουσιάσουν την περιοχή τους και να συγκρίνουν περιβαλλοντικά δεδομένα και 

οικολογικές συνήθειες. Όλες οι δραστηριότητες είναι δημοσιευμένες στην εικονική 

τάξη: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97973/welcome  

mailto:papanastasatou@yahoo.com
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97973/welcome
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Το έργο υλοποιήθηκε ομαδοσυνεργατικά κατά την διδασκαλία της Οικιακής 

Οικονομίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, της Βιωματικής Δράσης της Α’ Γυμνασίου και της 

Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου με τη μέθοδο του διερευνητικού σχεδίου project. 

 

Κατά την εκτέλεση του έργου:   

 Αξιοποιήθηκε η δραστηριότητα του etwinning “who is who”  του forum 

“introduce yourself” καθώς και το voki ώστε οι μαθητές να γνωριστούν 

μεταξύ τους.  

 Οι μαθητές επικοινώνησαν με τους ευρωπαίους συμμαθητές τους αντάλλαξαν 

email, μίλησαν στο chat, ανάρτησαν ομαδικές φωτογραφίες, μίλησαν για τον 

τρόπο ζωής τους και τελικά δημιούργησαν  το προσωπικό τους προφίλ. 

 Η Γεωγραφική παρουσίαση της εκάστοτε περιοχής επιτεύχθηκε με την 

ανταλλαγή πληροφοριών, παρουσιάσεων και φωτογραφιών, ιστορικών 

στοιχείων, αναζήτηση σημαντικών μνημείων των πόλεων και με τη βοήθεια 

του προγράμματος Google Earth, όπου οι μαθητές έδωσαν τις συντεταγμένες 

του σχολείου τους. 

 Ανταλλάχτηκαν παραδοσιακά γλυκά, δώρα και χειροποίητες κάρτες την 

περίοδο των Χριστουγέννων.  

 Διερευνήθηκαν ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές. 

 Αναζητήθηκαν πληροφορίες με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογία σε 

αξιόπιστους δικτυακούς τόπους. 

 Ερευνήθηκε μέσω διαδικτυακής ανασκόπησης η χρήση γενετικά 

τροποποιημένων σπόρων, η χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, 

η ζήτηση για οργανικά τρόφιμα και τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν μέσω 

των λογισμικών επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων.  

 Αξιοποιήθηκαν οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι δυνατότητες του Web 2.0, 

δημιουργήθηκαν βίντεο με τη βοήθεια του προγράμματος Windows live 

Movie Maker και ηλεκτρονικοί τείχη padlet.   

 Πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου με 

θέμα τις καθημερινές οικολογικές συνήθειες των μαθητών.  

 Παρουσιάστηκαν τα παραδοσιακά τρόφιμα κάθε χώρας και έγινε σύγκριση με 

τα τυποποιημένα προϊόντα των πολυεθνικών εταιρειών.  

 Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στο twinspace, στην κοινή 

ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην τελική εκδήλωση 

παρουσίασης των προγραμμάτων του σχολείου.  
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Φώτο 1: Ανταλλαγή Δώρων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων  

 

Με το συγκεκριμένο έργο οι μαθητές προβληματίστηκαν για τα οικολογικά θέματα 

στην περιοχή τους και τα σύγκριναν με τους ευρωπαίους συμμαθητές τους. 

Εξοικειώθηκαν με την Αγγλική γλώσσα και συγκεκριμένη περιβαλλοντική ορολογία 

και παρουσίασαν γεωγραφικά την περιοχή τους στους εταίρους τους.  

 
Βιβλιογραφία 

Βαμβούκας, Μ. (1993). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Τρίτη έκδοση. 

Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 

(2003) Τεύχος 1: Γενικό μέρος. Πάτρα: Γ΄ έκδοση Αναθεωρημένη και Εμπλουτισμένη.  

Ματσαγγούρας, Η.Γ. (2011). Μεθοδολογία των Βιωματικών Δράσεων στην Υποχρεωτική 

Εκπαίδευση. Αθήνα: Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Εκπαίδευσης. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (2011). Νέο Σχολείο - 

Πρόγραμμα Σπουδών-  Σχολική και Κοινωνική Ζωή.  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
Δικτυογραφία 

Αρβανιτόπουλος Κ. (2013). Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α΄ τάξης Ημερήσιου και 

Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 01-10-2013.  

Μακρή Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος, Δ.Ε., κλ. ΠΕ15, Α΄ Αθήνας. Η αξιοποίηση του web 2.0 

στις κοινωνικές επιστήμες: μάθημα Οικ. Οικονομίας. 

Τζωρτζάκης  Γιάννης, Σχολικός Σύμβουλος, ΠΕ12  Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων «Τα τρία 

πρώτα πράγματα για την εξασφάλιση μιας επιτυχημένης ερευνητικής εργασίας 

http://projectkriti.weebly.com/elearning-expo-2013.html. 

  
  

http://projectkriti.weebly.com/elearning-expo-2013.html


  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

134 

 

 

  



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

135 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETWINNING. 

Σχολικό έτος 2014-2015. 

« ΜΑΘΑΙΝΩ  ΚΑΝΟΝΤΑΣ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ» 

« LEARNING-BY-DOING:GEOGRAPHY AND GREEN HABITS» 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ15 

Email: sofiapapageorgiou@hotmail.gr 

                      
Περίληψη 

Το έργο αυτό επικεντρώνεται στο να μάθουν τα παιδιά γεωγραφία μέσα από τις διαφορετικές κουλτούρες 

των Ευρωπαϊκών σχολείων  τα οποία συνεργάζονται. Η έρευνα για το περιβάλλον των περιοχών στα 

οποία ανήκουν και ζουν, και η σύγκριση μεταξύ τους, σε συνάρτηση με τις πράσινες συνήθειες που 

υιοθετούν ή πρέπει να υιοθετήσουν για την προστασία του,  είναι το ζητούμενο αυτού του έργου.Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε  την πλατφόρμα του etwinning για να έχουμε  

μια επαφή και ενημέρωση για την πορεία του έργου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο λογισμικό μας  

εξυπηρετούσε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Κάναμε χρήση  powerpoint,  βίντεο, φωτογραφιών, 

αλλά και του padlet που έφτιαξαν τα συνεργαζόμενα σχολεία Ελλάδας-Γαλλίας για να αναρτήσουμε 

δημοσιεύσεις των μαθητών. Τα συμπεράσματα από αυτή την προσπάθεια είναι  ότι οι μαθητές έμαθαν για 

την χλωρίδα και την πανίδα  της  περιοχής  στην οποία ζουν και μεγαλώνουν, και τη  σύγκριναν με τις 

περιοχές των συνεργαζόμενων σχολείων. Ερεύνησαν τις πράσινες συνήθειες των συμμαθητών τους, 

εντόπισαν  τα προβλήματα που υπάρχουν και μέσα από τις δημοσιεύσεις τους πρότειναν λύσεις για να 

βελτιωθεί η κατάσταση. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: ανακύκλωση. γεωγραφία, έρευνα,  καταναλωτικές συνήθειες, περιβάλλον, πράσινες 

συνήθειες, τοπικά προϊόντα.  

 

  Abstract 

This project focuses on  learning geography by . comparing different European cultures. The 

cooperative schools learn about their  environment, its flora and fauna and make comparisons to the  

green habits they adopt. They also find ways to protect their area. In order to succeed the aims we used 

the twinspace, so we had the opportunity to be informed about the development of  the project. We also 

used Powerpoint, video, photos, and posts to the padlet that was created by the 1st high school of 

Ilioupolis and the high school of France. The conclusions are that pupils learned a lot about their 

region’s flora and fauna through comparisons with the other schools’. They made survey about their 

classmates’ green habits, identified the mistakes about environmental protection, and suggested 

solutions through their posts.  

 

Key-words: consuming habits, environment, geography, green habits, local products, recycling, 

survey. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο αυτό είχε ξεκινήσει το σχολικό έτος 2013-2014 με τη συμμετοχή έξι 

σχολείων σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία. Στο τέλος όμως της σχολικής χρονιάς 

ήταν λιγότεροι αυτοί που έκαναν αναρτήσεις και δούλευαν πάνω σε αυτό. Την 

επόμενη χρονιά το έργο ήταν ανοικτό και με την πρόσκληση της συναδέλφου από το 

1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, μπήκε και η ομάδα του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης. 

Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάποια από αυτά που ήδη είχαν γίνει από τους 

υπόλοιπους συνεργάτες, όπως την παρουσίαση του σχολείου και της περιοχής. 

Βέβαια οι συμμετέχοντες για το σχολικό έτος 2014-2015 ήταν μόνο το σχολείο της 

Γαλλίας και το δημοτικό και το γυμνάσιο της Ηλιούπολης μαζί με το 2ο Γυμνάσιο της 

mailto:sofiapapageorgiou@hotmail.gr
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Πετρούπολης. Μια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, ήταν ότι δεν μπορούσαμε να 

έχουμε απευθείας συνεννόηση με τους υπόλοιπους συνεργάτες, αλλά ακολουθούσαμε 

τις οδηγίες που μας δίνονταν. Παρόλα αυτά οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου 

Πετρούπολης εργάστηκαν με προθυμία και αρκετό ενδιαφέρον, αφού ήταν κάτι 

πρωτόγνωρο για αυτούς. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι στόχοι μας ήταν: 

-Να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή στην οποία ζουν, να την παρουσιάσουν στους 

συνεργάτες τους και να μάθουν για αυτούς.  

-Μέσα από τις διαφορετικές παρουσιάσεις, να συγκρίνουν τα διαφορετικά 

περιβάλλοντα και τις κουλτούρες τους. 

-Να βρουν και να προτείνουν τρόπους προστασίας του περιβάλλοντός τους. 

-Να εξασκηθούν στην ξένη γλώσσα και στην τεχνολογία. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Αρχικά παρουσιάσαμε το σχολείο και την περιοχή μας μέσα από ένα 

Powerpoint.(φωτο 1-4) 
 

      

Φωτο 1.Άποψη της Πετρούπολης από το Ποικίλο              Φωτο 2. Το 2ο Γυμνάσιο 

Πετρούπολης.                                                                           

   

     Φωτο 3. Δραστηριότητες στο βουνό.                              Φωτο 4. Η πανίδα της περιοχής.                                                             
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         Κατόπιν οι μαθητές έφτιαξαν τα προφίλ τους μέσω vokies.( φωτο 5) Με τον 

τρόπο αυτό έδωσαν πληροφορίες για το όνομα, την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις 

δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα  τα παιδιά ενημερώθηκαν μέσα από το twinspace 

για τις αντίστοιχες αναρτήσεις των συνεργαζόμενων σχολείων. 

        Επειδή τα Χριστούγεννα πλησίαζαν αποφασίσαμε να φτιάξουμε οικολογικά 

σαπούνια ελαιολάδου με αιθέρια έλαια και να τα στείλουμε στο σχολείο   

 

    

Φωτο5. Ένα από τα voki των μαθητών.                    Φωτο 6. Η έμπειρη συνάδελφος  

       εξηγεί τη διαδικασία  κατασκευής του 

       σαπουνιού. 

της Γαλλίας. Ένα κυριακάτικο πρωινό προσκαλέσαμε στο σχολείο μας έναν 

συνάδελφο που ήξερε τη διαδικασία και μαζί με τους μαθητές κατασκευάσαμε τα 

σαπουνάκια.( φωτο 6,7.) Τα αφήσαμε περίπου 6 εβδομάδες να ωριμάσουν και 

κατόπιν σε συνεννόηση με την συνάδελφο του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης τα 

στείλαμε.  

     

Φωτο 7. Οι μαθητές γεμίζουν τα καλούπια με το            Φωτο 8. Ευχές στους συνεργάτες μας 
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 σαπούνι 

          Μέσα από το slide share στείλαμε τις χριστουγεννιάτικες ευχές μας στα 

συνεργαζόμενα σχολεία.(φωτο 8) Επίσης κάναμε και ένα Powerpoint  με το ελληνικό 

έθιμο του χριστουγεννιάτικου καραβιού, εξηγώντας πως αυτό συνδέθηκε με την 

ελληνική πραγματικότητα και τι αντιπροσωπεύει.(φωτο 9) Μετά τις γιορτές λάβαμε 

κάποια δωράκια από τους Γάλλους.(φωτο 10) 

      

Φωτό  9. Η παρουσίαση για το έθιμο    Φωτο 10. Δωράκια από τους Γάλλους 

του χριστουγεννιάτικου καραβιού 

 

        Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τη συνάδελφο του 1ου Γυμνασίου 

Ηλιούπολης ενημερωθήκαμε για το pad let που ετοίμασε με τη Γαλλίδα συνεργάτη. Η 

ομάδα μας  είχε  τη δυνατότητα να κάνει  κάποιες αναρτήσεις  με θέματα για το 

περιβάλλον, και μηνύματα για την προστασία του.                                                                            

 

Φωτο 11.Kάποιες από τις  αναρτήσεις μας στο padlet. 

Αποφασίσαμε να ανιχνεύσουμε τις συνήθειες των μαθητών του σχολείου μας όσον 

αφορά την επιλογή και κατανάλωση προϊόντων και τη συμμετοχή τους σε τρόπους 

διαχείρισης των απορριμμάτων όπως η ανακύκλωση. Φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο 

με 10 ερωτήσεις και το δώσαμε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των μαθητών 

μας.(πίνακας 1.) Τα αποτελέσματα με τη χρήση excel  βγήκαν με τη μορφή πίνακα, 
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ραβδογράμματος και πίτας για κάθε ερώτηση ξεχωριστά.(διάγραμμα 1.)  Η 

αποτίμησή τους έγινε σε word, όπου αναφέρουμε ότι οι μαθητές μας ενδιαφέρονται 

αρκετά για το περιβάλλον, κάνουν ανακύκλωση σε μεγάλο βαθμό,  αλλά δεν είναι 

αρκετά ενημερωμένοι πώς να βοηθήσουν πιο αποτελεσματικά. Καταλήξαμε  ότι για 

να τους βοηθήσουμε έπρεπε το σχολείο να μπει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης και 

ενημέρωσης , γι’ αυτό απευθυνθήκαμε στο δήμο μας, κάναμε μια αίτηση και είμαστε 

σε αναμονή του αποτελέσματος. 
 

QUESTIONAIRE:GREEN CONSUMING HABITS( FROM THE ETWINNING TEAM- 2ND JUNIOR HIGH SCHOOL OF PETROUPOLIS) 

AGE:                                                                                       SEX: 

Underline one answer in each question, except the 10th one,  in which you can choose more. 

1. HOW OFTEN DO YOU GO SHOPPING? 

EVERY WEEK             EVERY MONTH             EVERY 6 MONTHS       EVERY YEAR 

SOMETHING ELSE 

2. WHERE ARE YOU GO SHOPPING? 

LOCAL SHOPS             SHOPPING CENTRES          INTERNET             SOMEWHERE ELSE 

3. WHICH CRITERIA YOU USE WHEN YOU BUY PRODUCTS? 

OFFERS - DISCOUNTS              ECOLOGICAL              BRAND               PRICE 

4. ARE YOU INFLUENCED BY THE ADVERTISEMENTS WHEN YOU BUY SOMETHING? 

VERY MUCH              ENOUGH              NOT AT ALL 

5. ARE YOU INTERESTED IN  KNOWING THE RAW MATERIALS OF THE PROCUCTS YOU BUY? 

YES                         NO                  SELDOM 

6. WHAT KIND OF PACKING YOU CHOOSE TO HAVE THE PRODUCT YOU BUY? 

SMALL                     BIG                 I DON’T CARE 

7. DO YOU CHOOSE TO BUY RECYCLABLE PRODUCTS? 

YES                            NO                  SELDOM 

8. DO YOU BUY PRODUCTS YOU DON’T NEED? 

OFTEN                      NEVER             SELDOM 

9. IS RECYCLING IMPORTANT ABOUT THE ENVIRONMENT? 

VERY MUCH             A LITTLE           NOT AT ALL 

10. WHICH OF THESE MATERIALS DO YOU RECYCLE AT HOME? 

ALUMINIUM              PLASTIC          PAPER         GLASS 

Πίνακας 1.Το ερωτηματολόγιο     
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Διάγραμμα 1.Αποτελέσματα σε πίνακα, πίτα και ραβδόγραμμα για την 10
η
 ερώτηση.       

 

Για να γίνει αυτή η δουλειά οι μαθητές εργάστηκαν αρκετά  και γι’ αυτό 

διοργανώσαμε ένα  πικνίκ στο Ποικίλο Όρος, για να περάσουμε ευχάριστα λίγη ώρα 

μαζί.(φωτό 12)  Προς το τέλος της χρονιάς τα παιδιά έκαναν και δυο βίντεο για την 

ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, τα οποία αναρτήσαμε στο padlet.     

                     

Φωτό 12. Πικνίκ στο βουνό. 

                                                  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ     

Ολοκληρώνοντας το έργο, θεωρώ ότι η ομάδα etwinning του σχολείου μας, έμαθε 

πολλά πράγματα για το περιβάλλον και γνώρισε καλύτερα την περιοχή που ζει. 

Συμμετείχε  σε πολλές δραστηριότητες, συνεργάστηκε, δημιούργησε, πρόσφερε και 

ένιωσε χαρά και ικανοποίηση με το αποτέλεσμα.Η δουλειά που κάναμε όλη τη 

σχολική χρονιά, πιστεύω πως έκανε τα παιδιά  να αντιμετωπίζουν με περισσότερη  

ωριμότητα και ευαισθησία τα περιβαλλοντικά θέματα και να υιοθετούν περισσότερες 

πράσινες συνήθειες.Επιπλέον, η επικοινωνία με σχολείο του εξωτερικού μας έκανε να 

εξασκήσουμε τα αγγλικά μας, ειδικότερα όσον αφορά το λεξιλόγιο του 

περιββάλοντος. Η ανάγκη για αναρτήσεις στο twinspace και στο padlet,μας έκανε 

καλύτερους και στη χρήση της τεχνολογίας. 

 

Βιβλιογραφια-Δικτυογραφια 

https://el.wikipedia.org/ 

https://home.asda.gr/PdfFiles/Publications/PoikiloAigaleo/poikilo_oros.pdf 

http://www.pesydap.gr/ 

www.petroupoli.gr/ 

http://xaidari.blogspot.gr/2010/06/blog-post_26.html 

http://www.tovoion.com/products/ 

http://laikiparadosi.blogspot.gr/2011/12/blog-post_3606.html 

http://www.diadrastika.com/2013/06/blog-post_7375.html 

 

  

https://home.asda.gr/PdfFiles/Publications/PoikiloAigaleo/poikilo_oros.pdf
http://www.pesydap.gr/
http://xaidari.blogspot.gr/2010/06/blog-post_26.html
http://www.tovoion.com/products/
http://laikiparadosi.blogspot.gr/2011/12/blog-post_3606.html
http://www.diadrastika.com/2013/06/blog-post_7375.html
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E-twinning project 2013-14  

Εφηβεία και αξιακό σύστημα  

 "Puberty and the perception of moral values" 

 
Κατσαδήμα Γεωργία 

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 66
ο
 Γυμνάσιο Αθήνας- «Αριστόκλειον» 

Mail: gkatsadima@gmail.com 

 

 
Περίληψη: 

Οι αξίες λειτουργούν ως πυξίδα για τον καθορισμό στόχων  και επιλογών στη ζωή του ατόμου, 

βασίζονται στην επικοινωνία, στηρίζουν και καθρεπτίζουν τον πολιτισμό μιας χώρας.  Αποτελούν «όπλο» 

αντίστασης και δημιουργικής εξέλιξης σε μια κοινωνία σε «κρίση»!!  

Ο άνθρωπος γεννιέται και μεγαλώνει υιοθετώντας αρχικά τις αξίες του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος. Έρχεται, όμως, μια στιγμή που «επαναστατεί» και αναζητά το δικό του αξιακό σύστημα, 

στο οποίο θα στηριχθεί για να χαράξει το δρόμο του και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Αυτή η 

στιγμή λέγεται «εφηβεία» και σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη και ευαίσθητη  φάση της ζωής των παιδιών μας 

θελήσαμε να σταθούμε δίπλα τους και να αναζητήσουμε μαζί τη δική τους πυξίδα, τις δικές τους αξίες!  

Επιλέξαμε μια οδό επικοινωνίας προσιτή στους νέους, το διαδίκτυο, και συνεργάτες συνομηλίκους από 

την ίδια πόλη, αλλά και από μια άλλη χώρα, με κοινή κουλτούρα, όμως, την Κύπρο και ιδιαίτερα  τη 

διχοτομημένη Λευκωσία.  Μέσα από τη συνεργασία με άλλα σχολεία και άλλους λαούς, σε έναν χώρο 

αρεστό στα παιδιά, οι μαθητές μυήθηκαν στη συλλογική διαδικασία, ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας, 

ενισχύθηκε η δημιουργικότητα και η αυτενέργειά τους και φυσικά αναζητήθηκαν, μέσα από τη δική τους 

καθημερινότητα οι δικές τους αξίες! 

Δημιουργήσαμε ένα καράβι που κάθε φορά έδενε στο λιμάνι κάθε αξίας… Έτσι, έγινε παρουσίαση αξιών, 

όπως η αγάπη, η οικογένεια, η φιλοξενία, η φιλία, η ειρήνη, η επικοινωνία, κ.α.  Οι δυο χώρες δούλεψαν 

παράλληλα και σε άμεση συνεργασία για κάθε βήμα. 

 

Λεξεις κλειδια: 

Αξιες. Αγαπη, διαφορετικοτητα, δικαιοσυνη, ειρηνη, ελευθερια , επικοινωνια, ηθικη, ισοτητα, 

οικογενεια, φιλια, φιλοξενια ….. 

 

Abstract: 

Values are the “compass” for setting targets and choices in life, based on communication, support and 

mirrored the culture of a country. They are a "weapon" of resistance and creative development in a 

society in "crisis" !! 

Human is born and grows adopting the values of the family environment. However, it comes the  time to 

search for its own value system, in which will rely on to choose his own way and carry out his own 

dreams.  This moment is called "puberty" and in this very special and sensitive phase of our children’s’ 

life we wanted to stand by them and seek together their own moral values!  

We chose a way of communication accessible to young people,  internet, collaborators and colleagues 

from the same city, but also from another country, with common culture, though, Cyprus, in particular 

the divided Nicosia. Through cooperation with other schools and other peoples, students would get 

introduced in the collective process, develop communication skills, strengthen the creativity and their 

self-activity and, finally, they would be searched their own values, through their own daily lives! 

We created a boat (the boat represents our life journey) which anchored at the harbor of every value 

and took with it to the journey of life, the importance of each value! 

So we presented and promoted moral values, such as love, family, hospitality, friendship, peace, 

communication, etc. The work was done in both countries at the same time and in cooperation on some 

issues. 

 

Keywords: 

Communication, divercity, family, freedom, friendship, hospitality, justice, love, morality, offer, peace, 

values……. 

 

http://desktop.etwinning.net/projects/project/100632
mailto:gkatsadima@gmail.com
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Το e-twinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 

μαθητές και εκπαιδευτικούς να συναντηθούν , να μοιραστούν γνώσεις, ιδέες, 

πολιτισμό και να εργαστούν από κοινού ως μια κοινότητα δικτύωσης. Με πολύ απλά 

λόγια, μιλάμε για «αδελφοποίηση» σχολείων διαφορετικών χωρών  μέσω του 

Διαδικτύου και αφορά την μεταξύ τους συνεργασία για την ολοκλήρωση ενός 

παιδαγωγικού έργου, με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας.  

Στο συγκεκριμένο έργο συνεργαστήκαμε με Αθήνα και Κύπρο. Αρχικά η συνεργασία 

ξεκίνησε με το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσα, Λευκωσίας Κύπρου και, αργότερα μπήκε 

στη «οικογένειά» μας και το 23ο Γυμνάσιο Αθήνας. Επιλέξαμε να δουλέψαμε ένα 

θέμα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο για τη συναισθηματική ωρίμανση των νέων, τις 

αξίες! Οι αξίες που παρουσιάστηκαν ήταν επιλογή των μαθητών, ενώ ο τρόπος 

παρουσίασης και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κοινή απόφαση όλων. Η 

συνεργασία μας και οι δουλειές των μαθητών έγιναν στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα παράλληλα. 
 

ΣΤΟΧΟΙ: 

 Οι μαθητές να αναζητήσουν τις δικές τους αξίες μέσα από την 

καθημερινότητά τους και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 

 Να μυηθούν στη συλλογική διαδικασία. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργούς συμμετοχής τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να αποκτήσουν νέες γνώσεις.   

 Να ενισχυθεί η δημιουργικότητά και η αυτενέργεια τους. 

 Να εξασκηθούν στη χρήση νέων τεχνολογιών και να εμπλακούν σε μια νέα 

μορφή διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ. 

 Να χρησιμοποιήσουν και να εξασκήσουν την αγγλικά γλώσσα. 

 

ΥΛΙΚΑ:  

Voki, pptx, prezi, zooburst, google drive, kizoa, padlet, video, autocollage, mailbox, 

forum και chat room του twinspace. 

 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

Στο συγκεκριμένο έργο δουλέψαμε ομαδοσυνεργατικά.  Από το σχολείο μας 

συμμετείχαν 11 μαθητές της  Β’ Γυμνασίου οι οποίοι δούλεψαν σε ομάδες των 2-3 

ατόμων, σε συνεργασία με ομάδες των 2-3 ατόμων από Κύπρο και 23ο Γυμνάσιο.  Τα 

παιδιά, Έλληνες και Κύπριοι παρουσίασαν μέσα από τα δικά τους μάτια και οπτική 

την κάθε αξία, επικοινωνώντας μέσω mailbox, forum και chat room του twinspace. 

Επίσης, σε κάποιες αξίες, δούλεψαν ταυτόχρονα από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικού 

πίνακα padlet . 

Οι καθηγητές χρησιμοποίησαν τα ίδια εργαλεία στην επικοινωνία τους. 

Επικοινωνούσαμε  σε τακτά χρονικά διαστήματα και συναποφασίζαμε το κάθε μας 

βήμα. Δυο φορές έγινε skype επικοινωνία με Κύπρο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα 

παιδιά διασκέδασαν και το καταχάρηκαν!  

Οι γονείς ενημερώνονταν μια φορά το μήνα για την πορεία του έργου.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Αρχικά, καλωσορίσαμε την Κύπρο με ένα βίντεο με το τραγούδι «ΧΡΥΣΟΠΡΆΣΙΝΟ 

ΦΎΛΛΟ», του Μπιθικώτση, κάτι που συγκίνησε ιδιαίτερα τους Κύπριους φίλους μας. 

Κατόπιν,  κάναμε την 

αυτοπαρουσίασή μας 

δημιουργώντας kizoa video και 

χρησιμοποιώντας padlet τοίχο, όπου 

μιλήσαμε για τη χώρα μας, την 

πόλη μας, το σχολείο μας  , εμάς 

 (http://new-

twinspace.etwinning.net/c/portal/lay

out?p_l_id=28601910) ! (εικ. 1) 
    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργήσαμε ένα καράβι που κάθε φορά έδενε στο λιμάνι κάθε αξίας… Με τη 

χρήση Prezi 

(http://prezi.com/t1ljxokrpjee/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0sh

are) παρουσιάσαμε τη διαδρομή του ταξιδιού μας… 

 

Πρώτο λιμάνι μας ήταν η Αγάπη 

και η Προσφορά (εικ.2). Οι 

μαθητές επέλεξαν να μιλήσουν με 

avatar, voki, για το τι είναι γι’ αυτά 

η αγάπη (http://new-

twinspace.etwinning.net/c/portal/la

yout?p_l_id=29099758) .  

Οι Κύπριοι έφτιαξαν google drive 

όπου παρουσίασαν την αξία της  

αγάπης με τη χρήση ποίησης. 

 

 

 (http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_      

l_id=29526187http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29526187)  

Τα παιδιά, επίσης, μίλησαν και για την αγάπη τους για τα ζώα! 

Τα Χριστούγεννα μοιραστήκαμε κάλαντα και ήθη και έθιμα. Φτιάξαμε google drive 

παρουσίαση, μιλήσαμε με voki, video, μέσω padlet. 

(http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29609671)  

 

Εικόνα 1 

Εικόνα 2 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=28601910
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=28601910
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=28601910
http://prezi.com/t1ljxokrpjee/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/t1ljxokrpjee/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29099758
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29099758
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29099758
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_%20Εικ.%202%20%20%20%20%20%20%20%20%20l_id=29526187http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29526187
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_%20Εικ.%202%20%20%20%20%20%20%20%20%20l_id=29526187http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29526187
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29609671
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Δεύτερο λιμάνι μας 

αποφασίσαμε να είναι οι αξίες 

της Οικογένειας και της 

Φιλοξενίας (http://new-

twinspace.etwinning.net/c/por

tal/layout?p_l_id=30247569), 

αξίες συνδεδεμένες με την 

κουλτούρα και την ιστορία 

και των δυο λαών. 

 Φτιάξαμε ιστοριούλες και 

αναφερθήκαμε στην ελληνική 

μυθολογία για να 

παρουσιάσουμε τη φιλοξενία, 

τα οποία προβάλαμε μέσω 

google drive. H ελληνική ομάδα 

δημιούργησε βίντεο για το 

θαύμα της 

ζωής(https://www.youtube.com/

watch?v=3Nwi1COszgY)  και 

zooburst (εικ. 3) όπου με τρόπο 

σατυρικό παρουσίασε το πώς 

βλέπουμε τους γονείς μας σε 

κάθε ηλικία 

(http://www.zooburst.com/book/

zb01_52d80dc884ec8) . Επίσης, 

με τη χρήση της τέχνης 

μιλήσαμε για την αξία της 

οικογένειας 

https://docs.google.com/presentation/d/1rY_ybFbY6a0YdJn3ROgO0gstSTEJSWOKa

pS3qZGU9WM/edit?usp=sharing      

    

 

Επόμενο λιμάνι μας ήταν η Φιλία και η 

Επικοινωνία. Σε αυτό το σημείο μπήκε 

στο έργο το 23ο Γυμνάσιο, το οποίο 

έγραψε και βιντεοσκόπησε τραγούδι για 

τη φιλία. Φτιάξαμε padlet wall.      

(http://padlet.com/gkatsadima/fgw2ccbvzq

)  όπου έλληνες και κύπριοι έμπαιναν από 

το σπίτι και μίλαγαν για την αξία της 

φιλίας (εικ.4).  

     

      

Εικόνα 3  

Εικόνα 4  

Εικόνα 5 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=30247569
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=30247569
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=30247569
https://www.youtube.com/watch?v=3Nwi1COszgY
https://www.youtube.com/watch?v=3Nwi1COszgY
http://www.zooburst.com/book/zb01_52d80dc884ec8
http://www.zooburst.com/book/zb01_52d80dc884ec8
https://docs.google.com/presentation/d/1rY_ybFbY6a0YdJn3ROgO0gstSTEJSWOKapS3qZGU9WM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rY_ybFbY6a0YdJn3ROgO0gstSTEJSWOKapS3qZGU9WM/edit?usp=sharing
http://padlet.com/gkatsadima/fgw2ccbvzq
http://padlet.com/gkatsadima/fgw2ccbvzq
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Κατόπιν αγκυροβολήσαμε στο λιμάνι της 

Ειρήνης και της Ελευθερίας (http://new-

twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?

p_l_id=32232196) . Δημιουργήσαμε 

βίντεο με θέμα “WAR vs PEACE” 

(https://www.youtube.com/watch?v=jN3

bYnsI194). Σε zooburst τα παιδιά 

μίλησαν για το τι είναι για εκείνα η 

ελευθερία, συμπληρώνοντας τη φράση: 

«Ελευθερία για μένα είναι να……..» 

(http://www.zooburst.com/book/zb01_52

f37d2587505). 

 

Τελευταίο λιμάνι η Δικαιοσύνη και η Διαφορετικότητα. Φτιάξαμε κολάζ για τη 

διαφορετικότητα (εικ. 5), zooburst  

(http://www.zooburst.com/book/zb01_535e622865904) & google drive 

(https://docs.google.com/presentation/d/1cJxDrJAfiiqYypv0q4v1_pKCgBno7iOFEW

8XXnGE9YI/edit?usp=sharing), όπου 

μιλήσαμε για τη δικαιοσύνη 

χρησιμοποιώντας την ελληνική 

μυθολογία και αρχαία ρητά, 

αναφερθήκαμε  στο τι είναι και τι δεν 

είναι δικαιοσύνη, καθώς και στην 

αξία του σεβασμού της 

διαφορετικότητας των άλλων . Σε μια 

κοινωνία όπου κυριαρχεί η έλλειψη 

σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα 

και η υποκρισία κρύβεται πίσω από 

προσωπεία, τα παιδιά αναφέρθηκαν 

με μεγάλη ευαισθησία στην ανάγκη 

τους για ισότητα, αξιοκρατία, 

αλήθεια (εικ. 6)!    

  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Τελικός προορισμός το τραγούδι μας : «Με του ονείρου τα φτερά» (σύνθεση και 

φιλική συμμετοχή το συγκρότημα «Κυνηγοί Ονείρων», η ηχογράφηση έγινε στα  

underground studios). 

https://www.youtube.com/watch?v=jla6EOQdcDI   
Οι στίχοι και το βίντεο είναι  έμπνευση και δημιούργημα της Ελληνικής ομάδας (εικ. 

7) και αντικατοπτρίζουν τους προβληματισμούς των παιδιών  για  τον «κόσμο» που 

τους κληροδοτούμε , έναν «κόσμο» σε «κρίση», και για τον «κόσμο»  στον οποίο  

θέλουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν, έναν» κόσμο» με ΑΞΙΕΣ!! 

 

Οι Κύπριοι μαθητές απαντούν με το βίντεό τους «ΑΞΙΖΩ - RESPECT- BELIEVE IN 

YOURSELF»…..               (https://www.youtube.com/watch?v=4FXkHoolS_A). 

και βραβευτήκαμε με Εθνική Ετικέτα    Ποιότητας!!!! 

 

  

Εικόνα 7. Ηχογράφηση  

Εικόνα 6. Ελευθερία vs Δικαιοσύνη  

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=32232196
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=32232196
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=32232196
https://www.youtube.com/watch?v=jN3bYnsI194
https://www.youtube.com/watch?v=jN3bYnsI194
http://www.zooburst.com/book/zb01_52f37d2587505
http://www.zooburst.com/book/zb01_52f37d2587505
http://www.zooburst.com/book/zb01_535e622865904
https://docs.google.com/presentation/d/1cJxDrJAfiiqYypv0q4v1_pKCgBno7iOFEW8XXnGE9YI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1cJxDrJAfiiqYypv0q4v1_pKCgBno7iOFEW8XXnGE9YI/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jla6EOQdcDI
https://www.youtube.com/watch?v=4FXkHoolS_A
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ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στη σχολική μονάδα, γονείς και μαθητές, σε 

εκδήλωση που έγινε στο σχολείο μας, καθώς και σε εκδήλωση που διοργανώσαμε για 

τα παιδιά των δημοτικών σχολείων που έρχονται σε εμάς. Επίσης, ανεβάσαμε τη 

δουλειά μας στο προσωπικό blog των καθηγητών, καθώς και στις ιστοσελίδες των 

σχολείων. 

 
LINKS: 

https://www.youtube.com/watch?v=jla6EOQdcDI 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=28601910 

https://www.youtube.com/watch?v=jN3bYnsI194 

https://www.youtube.com/watch?v=3Nwi1COszgY 

https://www.youtube.com/watch?v=4FXkHoolS_A 
https://www.youtube.com/watch?v=T2eQpERez9E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jla6EOQdcDI
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=28601910
https://www.youtube.com/watch?v=jN3bYnsI194
https://www.youtube.com/watch?v=3Nwi1COszgY
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E-twinning project 2014-15  

Οι ευρωπαίοι μαθητές ονειρεύονται το μέλλον τους  

«European friends' dreams for their future» 

 
Κατσαδήμα Γεωργία 

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 66
ο
 Γυμνάσιο Αθήνας- «Αριστόκλειον» 

Mail: gkatsadima@gmail.com 
 

 

 

Περίληψη: 

Στο συγκεκριμένο έργο έγινε προσπάθεια παρουσίασης της προσωπικότητας των μαθητών και προβολής 

των ονείρων τους για το μέλλον. Στόχος μας ήταν να αντιληφθούν τα όνειρα ως μια κινητήρια δύναμη για 

επικοινωνία και δημιουργία. Επίσης, να αντιληφθούν τη σχέση και την αλληλεπίδραση των στόχων που 

θέτουμε με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο το άτομο αναπτύσσεται και μεγαλώνει, καθώς 

και να μυηθούν στη συλλογική διαδικασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.    

Ομαδοποίησαν τα όνειρά τους... 

Δημιούργησαν βίντεο και παρουσιάσεις για το  πώς θέλουν να είναι ο κόσμος, το περιβάλλον και η ζωή 

τους στο μέλλον. Πρόβαλλαν, όχι μόνο τα προσωπικά τους , αλλά και τα όνειρα συμμαθητών τους 

Έτσι ονειρεύτηκαν μαζί, ως μια ομάδα, μια τάξη.. 

Ταξίδεψαν μίλια μακριά και έκαναν το Παρίσι κομμάτι της Αθήνας...την Αθήνα κομμάτι του Παρισιού! 

Γιατί κανένα όνειρο δεν πετυχαίνεται στη σφαίρα του "εγώ", παρά μόνο στον πλανήτη "ΕΜΕΙΣ"!!!  

 

Λέξεις - Κλειδιά:  Αισθάνομαι, αλλάζω, αγωνίζομαι, εμείς, ζω, θέλω, καταλαβαίνω, μέλλον, ομάδα, 

όνειρα, προσπαθώ, στόχοι, συνεργάζομαι,  φίλοι, χρειάζομαι…. 

 

Abstract 

In this project we wanted to present the personality of children, their social and physical environment 

and their dreams using online tools (how children envision their own future and worlds tomorrow! 

which objectives do they have). Students should understand that the goals are the driving force behind 

the creation and discover their own targets and dreams through their communication with other teens.  

To understand how their targets for the future are interrelated and influenced by social and natural 

environment in which they grow and develop and,  as well as,  to be initiated in the collective process 

and the development of communication skills and use of active participation in order to accomplish 

educational process.   

They grouped their dreams... 

They created videos and presentations about how they would like to be the world, the environment and 

life in the future. Were promoted, not only personal but also their classmates’ dreams...  

So they dreamed together as a group, as a class .. 

They traveled miles away and made Paris part of Athens ... Athens part of Paris! 

Because dreams are not achieved on the “planet I", only on the “planet WE" !!! 

 

 

Keywords:  Change, collaborate, dreams, feelings, fight, friends, future, live,  need, objectives, team, 

try, understand, we .... 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ «στήθηκε» παράλληλα από εμάς και από τη γαλλίδα 

συνάδερφο. Η συνεργασία ξεκίνησε μετά από κλήση της γαλλίδας εκπαιδευτικού από 

το κολέγιο Μότσαρτ, (Βερσαλλίες, Παρίσι).  

Η επικοινωνία ήταν καθημερινή, μέσω mail, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

στόχοι και η διαδικασία υλοποίησης. Ως γλώσσα εργασίας επιλέχθηκε η αγγλική. 
 

ΣΤΟΧΟΙ: 

1. Οι μαθητές να αντιληφθούν ότι οι στόχοι είναι η κινητήρια δύναμη για 

mailto:gkatsadima@gmail.com
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δημιουργία και να ανακαλύψουν τους δικούς τους στόχους και όνειρα μέσα από 

την καθημερινότητά τους, αλλά και μέσα από την επικοινωνία  με άλλους 

εφήβους. 

2. Να αντιληφθούν  πώς οι στόχοι μας για το μέλλον είναι αλληλένδετοι και 

επηρεάζονται από τον κοινωνικό μας περίγυρο και το φυσικό περιβάλλον στο 

οποίο μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε. 

3. Να προσδιορίσουν την εικόνα του εαυτού τους 

4. Να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντά τους και να τα συνδυάσουν με τις εκπαιδευτικές 

και επαγγελματικές τους επιλογές. 

5.  Να διακρίνουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους  

6.  Να ανακαλύψουν κοινά και διαφορές στον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους 

στο μέλλον. 

7. Να μυηθούν στη συλλογική διαδικασία και να αναπτύξουν δεξιότητες 

επικοινωνίας και ενεργής συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

8. Να ενισχυθεί η δημιουργικότητα των μαθητών. 

9. Να εξασκηθούν σε νέες τεχνολογίες και εργαλεία WEB.  

10. Να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα.   
 

ΥΛΙΚΑ:  

Voki, pptx, prezi, zooburst, google drive, flip snack, kizoa, padlet, video, active 

pictures, zondle games, jigsaw puzzle, camptasia 3, mailbox του twinspace , 

προσωπικά mail και skype. 
 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

Στο έργο συμμετείχαν  20 μαθητές της Β και 10 της Γ Γυμνασίου. Στη Β τάξη το 

πρότζεκτ γινόταν παράλληλε με το μάθημα και στη Γ ασύγχρονα μέσω της 

πλατφόρμας twinspace, μιας και οι μαθητές ήταν η περσινή ομάδα και ήταν 

εκπαιδευμένοι.  

Πριν το ξεδίπλωμα των ονείρων τους χρησιμοποιήσαμε ως αφόρμηση το βίντεο - 

συνέντευξη της Edith Piaf La vie en rose with Greek Translation  

(https://www.youtube.com/watch?v=35q4wFlWRpw&list=PLhbERWqLDjEIsBcV5e

rpQuLjeWcRgYEyv&index=24) ! Ζητήσαμε από τους μαθητές να εστιάσουν στις 

λέξεις κλειδιά που τους κάνουν να ονειρευτούν κάτι καλό...και μας έδωσαν τις λέξεις 

"ζω", "φίλοι", "αγάπη", "νύχτα με μπόλικο φως", "αυλαία"...και ανοίξαμε την αυλαία 

των ονείρων τους.. 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής, ερωτηματολόγια, παιχνίδια, 

βιωματικές δράσεις. 

Οι μαθητές έφτιαξαν ερωτηματολόγια που τα έστειλαν/έλαβαν στους/από τους φίλους 

από Γαλλία και έτσι συνεργατικά έστησαν την παρουσίαση του εαυτού τους, του 

σχολείου τους και του κοινωνικού τους περίγυρου. Βάσει των voki που άκουσαν, 

δημιούργησαν ομάδες Έλληνες-Έλληνες και Γάλλοι -Έλληνες (με δική τους 

πρωτοβουλία). Με τη χρήση του zondle και του active picture «στήθηκαν» παιχνίδια 

με τα οποία τα παιδιά ανακάλυψαν ο ένας τον άλλον. Ομαδοποίησαν τα όνειρα και 

αποφάσισαν τι θα δουλέψουν ατομικά και τι ομαδικά. Ανταλλάσσανε εργασίες και 

ιδέες μέσω word ή βίντεο που δημιουργούσαν. Στην προσπάθεια να καταλάβουν οι 

μαθητές (Έλληνες και Γάλλοι) πώς πρέπει να δουλεύουν με τα διάφορα εργαλεία 

WEB02,  δημιουργήσαμε tutorial video με τη βοήθεια του λογισμικού  camptasia 3 

(https://www.youtube.com/watch?v=7kkqaF_WDDc  

https://www.youtube.com/watch?v=ey2_s4nG3-I  

https://www.youtube.com/watch?v=TbJKX9lVcjU ) 

https://www.youtube.com/watch?v=35q4wFlWRpw&list=PLhbERWqLDjEIsBcV5erpQuLjeWcRgYEyv&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=35q4wFlWRpw&list=PLhbERWqLDjEIsBcV5erpQuLjeWcRgYEyv&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=7kkqaF_WDDc
https://www.youtube.com/watch?v=ey2_s4nG3-I
https://www.youtube.com/watch?v=TbJKX9lVcjU
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για να μπορούν να επικοινωνούν και να δουλεύουν από το σπίτι. 

Οι καθηγητές επικοινωνούσαμε μέσω mailbox του twinspace , προσωπικών mail, chat 

room of twinspace και skype. Οι μαθητές μέσω mailbox και του προσωπικού τους 

προφιλ στο  twinspace. Από πλευράς Ελλήνων συνεργατών η κ. Κατσαδήμα Γεωργία 

δούλεψε με τους μαθητές το κομμάτι των ονείρων και της αυτοπαρουσίασης των 

παιδιών από πλευράς παιδαγωγικής, η συνάδερφος των αγγλικών, κ. Σηφάκη, έκανε 

με τα παιδιά επεξεργασία των κειμένων στην αγγλική γλώσσα και ο κ. Παπασταύρου 

προσέγγισε το έργο από πλευράς ΣΕΠ -  επαγγελματικά όνειρα. Πραγματοποιήθηκαν 

και παράλληλες διδασκαλίες. 

Με τη γαλλίδα συνάδερφο η επικοινωνία μας ήταν σχεδόν καθημερινή και 

καθορίζαμε το επόμενο βήμα, αφού πρώτα εξετάζαμε τι θα ανέβει, σε ποια μορφή και 

σε ποια σελίδα. 

Οι γονείς ενημερώνονταν μια φορά το μήνα για την πορεία του έργου. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ: 
 

Το πρώτο βήμα ήταν να ρωτήσουμε τα παιδιά 

τι θέλουν να μάθουν για την προσωπικότητα, 

το σχολείο, τον κοινωνικό περίγυρο, την 

πόλη και τη χώρα των άλλων μαθητών. Έτσι 

δημιούργησαν avatar – voki  

(http://padlet.com/gkatsadima/nkor3s8hdb17)  

και βίντεο- παρουσιάσεις,  μέσω των οποίων 

απαντούσαν στις ερωτήσεις, οι Έλληνες των 

Γάλλων και οι Γάλλοι των Ελλήνων!!! 

Κατόπιν, άκουσαν προσεκτικά τα voki των 

άλλων παιδιών και αποφάσισαν με ποια 

παιδιά έχουν κοινά για να συνεργαστούν. 

Έτσι δημιουργήθηκαν ομάδες Γάλλων - 

Ελλήνων.  

Φτιάξαμε παιχνίδια,  zondle game 

(http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=401561

&a=2)  

και active pictures, μέσα από τα  οποία   

Γάλλοι και Έλληνες κλήθηκαν να γνωρίσουν 

ο ένας τον άλλον. Μέσα από  φωτογραφικό 

υλικό, βίντεο  και κείμενα μοιραστήκαμε 

πληροφορίες για το σχολείο μας και την 

καθημερινότητά μας .  

 

 

Επίσης,  κάναμε μια ιστορική αναδρομή, «δένοντας» το παρελθόν με το παρόν του 

τόπου μας. (http://twinspace.etwinning.net/530/pages/page/7692) 
 

Εικόνα 1. Voki 

Εικόνα 2. Zondle game 

http://padlet.com/gkatsadima/italy
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=401561&a=2
http://padlet.com/gkatsadima/nkor3s8hdb17
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=401561&a=2
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=401561&a=2
http://twinspace.etwinning.net/530/pages/page/7692
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Οι Γάλλοι φίλοι μας μέσα από τη δική τους εικόνα και ήχο μας ταξίδεψαν στο 

όμορφο Παρίσι, τις Βερσαλλίες και τη δική τους καθημερινή πραγματικότητα 

(http://twinspace.etwinning.net/530/pages/page/14467) ! 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                              

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Στην τελευταία σελίδα του έργου δημιουργήσαμε δυο  padlet ηλεκτρονικούς τοίχους. 

Στον πρώτο (http://padlet.com/gkatsadima/66kolonos ) 

 έμπαιναν  και γράφανε τους στόχους και 

τα όνειρά τους, Γάλλοι και Έλληνες,  

παράλληλα και ασύγχρονα από το σπίτι!! 

Στον δεύτερο ηλεκτρονικό τοίχο 

(http://padlet.com/gkatsadima/dreams ) 

δημιούργησαν βίντεο και παρουσιάσεις 

(padlet, kizoa, video, prezi, movie 

maker) όπου παρουσίασαν πώς θέλουν 

να είναι ο κόσμος, το περιβάλλον, ο 

αθλητισμός και η ζωή τους (σε 

επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο) 

στο μέλλον.  Εικόνα 5. Padlet Wall  

Εικόνα 3. Αρχαιολογικό πάρκο Ακαδημίας 

Πλάτωνος 
 

Εικόνα 4. Οι Γάλλοι φίλοι μας 

http://padlet.com/gkatsadima/66kolonos
file:///C:/Users/user/Desktop/synedrio e-twinning- praktika/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-twinning 2014-15 το σχολείο/our school...our area.pptx
http://twinspace.etwinning.net/530/pages/page/14467
http://padlet.com/gkatsadima/66kolonos
http://padlet.com/gkatsadima/dreams
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Πρόβαλλαν, και σε ορισμένα βίντεο δραματοποίησαν, όχι μόνο τα προσωπικά τους , 

αλλά και τα όνειρα συμμαθητών τους! Επίσης, δημιουργήθηκαν δυο βίντεο σε άμεση 

συνεργασία μεταξύ των ομάδων (https://www.youtube.com/watch?v=17zyS2dJl-k & 

https://www.youtube.com/watch?v=kDZi1aNiWe4 ) 

Έτσι ονειρεύτηκαν μαζί, ως μια ομάδα, μια τάξη.. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1.Χρησιμοποιώντας την Πυραμίδα του Μάσλοου, συνδέσαμε τους στόχους με τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών και προσπαθήσαμε να τα βοηθήσουμε να 

κατανοήσουν  πώς τα όνειρα  λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις στο να επιλέγουμε, 

να ονειρευόμαστε και να αποφασίζουμε για το μέλλον.  

2. Μέσα από την επικοινωνία και την  συνεργασία με τα παιδιά από Γαλλία, έγινε 

προσπάθεια να κατανοήσουν ότι με την ορθολογική διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων μπορούν να οργανωθούν καλύτερα ο χρόνος και οι εργασίες τους, ότι οι 

στόχοι είναι το κίνητρο των ανθρωπίνων προσπαθειών και να μάθουν πώς πρέπει να 

θέτουν στόχους ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους. 

3. Πήραν αποφάσεις ατομικές και ομαδικές, για το τι θα δουλέψουν, με ποιους, πάνω 

σε τι, με τι εργαλεία. Έτσι κατάλαβαν τη σημασία του να μπορούν να εφαρμόζουν 

στη ζωή τους τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. 

4. Οι μαθητές δημιούργησαν, διασκέδασαν, έκαναν νέους φίλους, "ταξίδεψαν" και 

ανακάλυψαν μια καινοτόμο μέθοδο μάθησης και επικοινωνίας, ακόμα και 

ασύγχρονης μέσω σπιτιού.  Το μάθημα έγινε ευχάριστο και δημιουργικό. Τέλος, το 

σχολείο άνοιξε την "πόρτα" του σε ένα σχολείο της Γαλλίας , μοιράστηκε πολιτισμό, 

γνώση και νέες εμπειρίες. 

 

 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Έγινε παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα και στα παιδιά των 

δημοτικών σχολείων που θα έρθουν το επόμενο σχολικό έτος στο σχολείο μας, σε δυο 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν και έλαβαν χώρο στο σχολείο μας. Επίσης, 

ανεβάσαμε τη δουλειά μας στο προσωπικό blog των καθηγητών, καθώς και στις 

ιστοσελίδες των σχολείων.  

Το έργο βραβεύτηκε με Εθνική Ετικέτα ποιότητας. 

 
LINKS: 

http://twinspace.etwinning.net/530/home  

http://padlet.com/gkatsadima/66kolonos  

http://padlet.com/gkatsadima/dreams  

http://padlet.com/gkatsadima/nkor3s8hdb17  

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d15403420k3912695o1l1/kolonos-in-70s-creations-of--the-greek-

folklorist-noti-xanthi  

https://docs.google.com/presentation/d/1TAdkOiRbPZbmahfbNYwRQAR45Tu0jkE5oXH6ay8RaB8/p

ub?start=false&loop=false&delayms=3000  

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d14773846k7942498o1l1/our-favourite-place-for-

shoppingathens-mall  

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d15312224k9401096o1l1/the-boys-of-our-class--guide-you-in-

plaka-and-monastiraki  

http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/greek-eating-habits.html  

http://www.kizoa.com/Video-Maker/d16118338k5155868o1l1/merry-christmas  

http://padlet.com/gkatsadima/3w3ygvf5opyf  

http://padlet.com/gkatsadima/9l3sli70snnx  

http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=401561&a=2      

  

https://www.youtube.com/watch?v=17zyS2dJl-k
https://www.youtube.com/watch?v=kDZi1aNiWe4
http://twinspace.etwinning.net/530/home
http://padlet.com/gkatsadima/66kolonos
http://padlet.com/gkatsadima/dreams
http://padlet.com/gkatsadima/nkor3s8hdb17
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d15403420k3912695o1l1/kolonos-in-70s-creations-of--the-greek-folklorist-noti-xanthi
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d15403420k3912695o1l1/kolonos-in-70s-creations-of--the-greek-folklorist-noti-xanthi
https://docs.google.com/presentation/d/1TAdkOiRbPZbmahfbNYwRQAR45Tu0jkE5oXH6ay8RaB8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1TAdkOiRbPZbmahfbNYwRQAR45Tu0jkE5oXH6ay8RaB8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d14773846k7942498o1l1/our-favourite-place-for-shoppingathens-mall
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d14773846k7942498o1l1/our-favourite-place-for-shoppingathens-mall
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d15312224k9401096o1l1/the-boys-of-our-class--guide-you-in-plaka-and-monastiraki
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d15312224k9401096o1l1/the-boys-of-our-class--guide-you-in-plaka-and-monastiraki
http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/greek-eating-habits.html
http://www.kizoa.com/Video-Maker/d16118338k5155868o1l1/merry-christmas
http://padlet.com/gkatsadima/3w3ygvf5opyf
http://padlet.com/gkatsadima/9l3sli70snnx
http://www.zondle.com/cdl.aspx?qp=401561&a=2
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E-twinning project 2014-15  

Διατροφή και υγεία 

«Nutrition and Health» 

 
Κατσαδήμα Γεωργία 

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 66
ο
 Γυμνάσιο Αθήνας- «Αριστόκλειον» 

Mail: gkatsadima@gmail.com 

 
 

Περίληψη 

Μέσω του συγκεκριμένου έργου θελήσαμε να κάνουμε αντιληπτό στους μαθητές μας ότι υγεία δεν είναι 

απλώς η έλλειψη ασθένειας , αλλά και η κοινωνική, ψυχική και πνευματική ευεξία. Ξεκινήσαμε 

παρουσιάζοντας την προσωπικότητα και τις διατροφικές μας συνήθειες και, μέσα από μια διαδρομή 

γνώσης, καταλήξαμε στο τι πιστεύουμε ότι πρέπει να τροποποιήσουμε στη συμπεριφορά μας για να 

αγγίξουμε στο μέτρο του δυνατού αυτό που θεωρείται υγιεινή διατροφή. Εκτιμήσαμε με επιστημονικά 

εργαλεία τη διατροφική και φυσική μας κατάσταση (ΔΜΣ, πείραμα γεύσης, βιορυθμοί). Προσπαθήσαμε 

να γίνει κατανοητή η σημασία της ισορροπημένης διατροφής δουλεύοντας θέματα όπως το πρωινό, 

τροφές-φάρμακα, διατροφή και αθλητισμός, διατροφή και ασθένειες. "Αγγίξαμε" ευαίσθητες 

καταστάσεις, όπως την παχυσαρκία, τη νευρική ανορεξία και τη βουλιμία. Μοιραστήκαμε "διατροφικό" 

πολιτισμό με τους Ιταλούς φίλους μας (ITSC “Jacoppo Nizzola”,Μilan, Ιtaly),  μιλώντας για τις 

διατροφικές συνήθειες των χωρών μας! 

 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Αναζητώ, διατροφή, επιστήμη, μοιράζομαι, πολιτισμός, πρόληψη, συνεργάζομαι, 

τρόφιμα, υγεία…. 

 

Abstract 

According to WHO definition of health as a state of complete physical, mental and social well-being 

and not merely the absence of disease, this project is designed to give the students scientific tools to 

value their actual state of nutrition and health and to improve their lifestyle. We started by presenting 

our personality and our eating habits and, through a journey of knowledge, we concluded of how we 

have to change our behavior to touch as far as possible what is considered healthy diet! We evaluated 

nutritional and our physical condition (BMI, taste experiment, biorhythms), with scientific tools. We 

tried to understand the importance of balanced nutrition by working issues such as breakfast, foods-

drugs, nutrition and sport, nutrition and diseases. "We touched" sensitive conditions such as obesity, 

anorexia nervosa and bulimia. We shared "food" culture with our Italian friends talking about the 

eating habits of our country! 

 

Keywords: Culture, collaborate, diet, eating, foods, health, prevention, search, sharing, science…. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Γιατί δουλέψαμε ένα έργο με θέμα την υγιεινή διατροφή; Σκοπός ήταν οι μαθητές να 

μάθουν να συλλέγουν, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν 

πληροφορίες. Επίσης, να μπορέσουν να κάνουν δική τους τη γνώση και να την 

εφαρμόσουν στην προσωπική τους ζωή για να βελτιώσουν τις συνήθειες που έχουν 

να κάνουν με την υγεία.   

 

ΣΤΟΧΟΙ: 
1. Οι  μαθητές να ανακαλύψουν  την αξία της διατροφής σε σχέση με την ατομική 

υγεία, χρησιμοποιώντας επιστημονικά εργαλεία και αξιόπιστη βιβλιογραφία.  

2. Να αντιληφθούν  πως η διατροφή και ο τρόπος ζωής μας είναι αλληλένδετα με την 

ψυχοσωματική ευεξία του ατόμου. 

mailto:gkatsadima@gmail.com
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3. Να κατανοήσουν τι σημαίνει ισορροπημένη διατροφή και να διαμορφώσουν υγιής 

διατροφικές συνήθειες. 

4. Να μυηθούν στη συλλογική διαδικασία. 

5. Να συγκρίνουν τις διατροφικές συνήθειές τους με εκείνες των Ιταλών μαθητών και 

να ανταλλάξουν ιδέες για βελτίωσή τους. 

5. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργής συμμετοχής τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

6. Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα.   

 

ΥΛΙΚΑ: 

Voki, pptx, prezi, zooburst, kizoa, padlet, pixton cartoon, jigsaw puzzle, google drive, 

flip snack, hot potatoes, Microsoft word & excel, mailbox, twinspace, skype, chat 

room, camptasia 3. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

Η μέθοδος στην οποία βασιστήκαμε ήταν η ομαδοσυνεργατική. Δημιουργήθηκαν 

ομάδες μαθητών με δική τους πρωτοβουλία και μετά από την μεταξύ τους 

επικοινωνία, μέσω chat room & mailbox του twinspace. Ποιο συγκεκριμένα: 

1. Με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που σύνταξαν τα παιδιά δημιουργήθηκαν τα 

voki για την παρουσίαση της προσωπικότητάς και των διατροφικών μας συνηθειών. 

 2. Κάναμε έρευνα στον κοινωνικό μας περίγυρο με θέμα τις τροφές που αρέσουν ή 

δεν αρέσουν και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα "ήρθαμε" πιο κοντά στη σημασία 

της ποικιλίας στη διατροφή μας για την κάλυψη των θρεπτικών συστατικών. 

Ανταλλάσσοντας στοιχεία σχετικά με τους βιορυθμούς , τα τρόφιμα που αρέσουν ή 

όχι και το σκορ πείνας, συνδημιουργήσαμε padlet όπου ανεβάσαμε σχετικούς πίνακες 

και διαγράμματα (pdf, voki) συγκριτικά μεταξύ των δυο χωρών.  

3. Η Ιταλίδα συνάδερφος έστειλε τις μετρήσεις των παιδιών της και υπολογίσαμε 

μαζί με τις δικές μας μετρήσεις τον Δ.Μ.Σ. των μαθητών (και συγκριτική μελέτη).  

(Dr Λάμπρος Μελίστας) 

4. Οι δυο χώρες μοιραστήκαμε τις ομάδες τροφίμων και τα τρόφιμα με υψηλή 

διατροφική αξία, καθώς και τα αθλήματα και τις ειδικές περιπτώσεις (διατροφή και 

ασθένειες- εγκυμοσύνη) και δουλέψαμε σχετικά.  

5. Εμείς εργαστήκαμε πάνω στη σημασία του πρωινού και τη Μεσογειακή διατροφή 

και οι Ιταλοί σχετικά με τη διατροφική κουλτούρα των Ιταλών και το πρωινό τους!  

6. Οι Ιταλοί φίλοι μας έφτιαξαν βίντεο να μας βοηθήσουν να δουλέψουμε πείραμα 

σχετικά με τις γεύσεις, ενώ εμείς , μαζί με τα αποτελέσματά μας τους κάναμε γνωστή 

τη θέση του Ιπποκράτη σχετικά με το θέμα.  

7. Διατροφικά προβλήματα στην εφηβεία (παχυσαρκία, βουλιμία και νευρική 

ανορεξία) δουλεύτηκαν από την Ελληνική ομάδα διότι στην ομάδα των Ιταλών 

υπήρχε μαθήτρια με σχετικό πρόβλημα και οι ισορροπίες ήταν λεπτές!  

8. Ιταλοί και Έλληνες μαθητές, αφού μελέτησαν το έργο έγραψαν ερωτήσεις και τη 

λέξη απάντηση και φτιάξαμε το σταυρόλεξό μας! Επίσης, επέλεξαν ανάμεσα από 

φωτογραφίες που αντάλλαξαν ποια να φτιάξουμε παζλ.  

9. Τέλος, δημιουργήθηκαν tutorial video με τη βοήθεια του λογισμικού  camptasia 

3για να βοηθήθούν οι συνάδερφοι και οι μαθητές στη χρήση και εξοικείωση με τα 

WEB 02 εργαλεία (https://www.youtube.com/watch?v=ey2_s4nG3-I 

,https://www.youtube.com/watch?v=7kkqaF_WDDc 

https://www.youtube.com/watch?v=TbJKX9lVcjU ) 
Η επικοινωνία γινόταν μέσω mail με την Ιταλίδα συνάδερφο και τους Ιταλούς 

μαθητές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το chat room & το mailbox του twinspace. 

https://www.youtube.com/watch?v=ey2_s4nG3-I
https://www.youtube.com/watch?v=TbJKX9lVcjU
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Ανταλλάσσαμε φύλλα εργασίας, διαγράμματα excel και πληροφορίες. Κανονίζαμε το 

επόμενο βήμα σχεδόν καθημερινά. Με τους Έλληνες συναδέρφους η συνεργασία 

ήταν άμεση στον χώρο του σχολείου, ενώ κάποιες φορές έγινε και παράλληλη 

διδασκαλία. Μια μέρα κάναμε και online chat και ekype επικοινωνία με τους Ιταλούς 

και τα παιδιά το καταχάρηκαν! 

Οι γονείς ενημερώνονταν μια φορά το μήνα για την πορεία του έργου. 
 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ: 

Κάναμε  την αυτοπαρουσίασή μας, μιλώντας για εμάς και τις διατροφικές μας 

συνήθειες χρησιμοποιώντας voki (avatar) (http://padlet.com/gkatsadima/italy ). 

Εκτιμήσαμε με επιστημονικά εργαλεία τη διατροφική και φυσική μας κατάσταση, 

όπως : 

1. Το Δείκτη Μάζας Σώματός μας και τη σχέση βάρους και ασθενειών (πίν. 1) 

(http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/22444 . 

Πίνακας1. ΒΜΙ  

http://padlet.com/gkatsadima/italy
http://padlet.com/gkatsadima/italy
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/22444
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2. Κάναμε πείραμα γεύσης (πικρή, 

αλμυρή, γλυκιά και ξινή) (πίν. 2). 

Αναφερθήκαμε στον Ιπποκράτη και στη 

σχέση υγείας και  

ισορροπίας γεύσεων. 

(http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/pa

ge/26355 ) 

 

 

 

 

 

 

3. Μιλήσαμε για βιορυθμούς 

 και κάναμε έρευνα σε σχέση με αυτούς 

στα μέλη των ομάδων μας (πίν.3) 

(http://twinspace.etwinning.net/4418/page

s/page/23781 ) 

Επίσης, δημιουργήσαμε καρτούν όπου 

μιλάμε για τους βιορυθμούς μας (εικ.1)! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κάναμε έρευνα - με δείγμα τις ομάδες μας και το κοντινό συγγενικό και 

φιλικό περιβάλλον μας - με θέμα τροφές που αρέσουν και δεν αρέσουν.  

Πίνακας 2. Τέστ γεύσης  

Πίνακας 3. Βιορυθμοί  

Εικόνα 1. Βιορυθμοί  

http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/26355
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/26355
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/23781
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/23781
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5. Έγινε συγκριτική μελέτη όλων των 

παραπάνω μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής 

ομάδας! 

(πίν. 4,5,6)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσπαθήσαμε να γίνει κατανοητή η σημασία της ισορροπημένης διατροφής 

δουλεύοντας θέματα όπως το πρωινό 

(https://www.youtube.com/watch?v=BUXmMRNq0Gs ) και τις τροφές-φάρμακα (τα 

βότανα, το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά , το ψάρι) 

(http://padlet.com/gkatsadima/11shabmxyz1q  ).  Αναζητήσαμε και επεξεργαστήκαμε 

τη γνώση σχετικά με τη διατροφή των αθλητών 

(http://padlet.com/gkatsadima/4yzid2v28qmf ), καθώς και τη διατροφή σε ασθένειες, 

όπως η χοληστερίνη, ο διαβήτης, η ηπατίτιδα 

(http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/29729 ). 

"Αγγίξαμε" ευαίσθητες καταστάσεις, όπως η παχυσαρκία, η νευρική ανορεξία και η 

βουλιμία (http://padlet.com/gkatsadima/vjazvibz7k6k ). 

Πίνακας 4. Φρούτα που δεν αρέσουν  

Πίνακας 5. Τροφές που αρέσουν  

Πίνακας 6. Τροφές που δεν αρέσουν  

https://www.youtube.com/watch?v=BUXmMRNq0Gs
http://padlet.com/gkatsadima/11shabmxyz1q
http://padlet.com/gkatsadima/4yzid2v28qmf
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/29729
http://padlet.com/gkatsadima/vjazvibz7k6k
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Μοιραστήκαμε "διατροφικό" πολιτισμό με 

τους Ιταλούς φίλους μας, μιλώντας για τις 

διατροφικές συνήθειες των χωρών μας! 

Εμείς αναφερθήκαμε  στην πυραμίδα 

Μεσογειακής Διατροφής και τις 

διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής 

στην Ικαρία μας (εικ.2), ενώ  οι Ιταλοί με 

την παρουσίαση των  διατροφικών 

συνηθειών σε διάφορα μέρη της χώρας 

τους.  

(http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/23330 ).. 

 
Μαζί με τους Ιταλούς φτιάξαμε διαδραστικό πάζλ  και ηλεκτρονικό  σταυρόλεξο (10 

ερωτήσεις- απαντήσεις οι Ιταλοί και 10 οι Έλληνες μαθητές)  και κλείσαμε το 

πρότζεκτ ...παίζοντας!!!  Φτιάξαμε εφημεριδάκι με τη χρήση του  flipsnack και 

γράψαμε ποίημα για την υγιεινή διατροφή 

(http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/30692 ).  

 

Τέλος,  δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό τοίχο (εικ.3), στον οποίον μπαίναμε από το σπίτι 

και γράφαμε  (ταυτόχρονα έλληνες και ιταλοί) ποια  λάθη πιστεύουμε ότι κάνουμε 

στη διατροφή μας καθημερινά και πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε.  

(http://padlet.com/gkatsadima/4plfhk7k3d71 ) 

 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία των μαθητών (Ιταλοί και Έλληνες) εστίασαν 

στην ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης γαλακτοκομικών, φρούτων και λαχανικών, 

καθώς και στην εισαγωγή του πρωινού γεύματος στη διατροφή τους!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμμετέχοντας στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές: 

1. Έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ΔΜΣ για να υπολογίζουν την κατάσταση του 

βάρους τους. 

2. Μέσα από ιστορίες και καρτούν που φτιάξαμε μαζί κατάλαβαν τι σημαίνει 

«βιορυθμοί» και ποιοι είναι οι δικοί τους.  

Εικόνα 3. Padlet Wall 

Εικόνα 2.Ικαρία.Το νησί της μακροζωίας  

file:///C:/Users/user/Desktop/SYNEDRIO/PDF/ikaria.mp4
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/23330
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28f4f222b9f6
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28f4f222b9f6
file:///C:/Users/user/Desktop/SYNEDRIO/PDF/OUR%20CROSSWORD.htm
http://twinspace.etwinning.net/4418/pages/page/30692
http://padlet.com/gkatsadima/4plfhk7k3d71
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3. Έμαθαν  να συλλέγουν, να αξιολογούν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν 

πληροφορίες. 

4. Μέσα από την έρευνα που έκαναν σε συγγενείς και φίλους, και αφού 

δούλεψαν τις ομάδες τροφίμων και τη θρεπτική τους αξία, κατανόησαν (στο μέτρο 

του δυνατού) γιατί οι ομάδες τροφίμων θεωρούνται ως το "Άστρο της ζωής".  

5. Δουλεύοντας τα ίδια τη σημασία του πρωινού, τις διατροφικές ανάγκες στον 

αθλητισμό και τις διατροφοεξαρτώμενες παθήσεις, μυήθηκαν σε συμπεριφορές 

πρόληψης.  

6. Ανακάλυψαν ήθη και έθιμα και αντάλλαξαν διατροφικό πολιτισμό με τους 

Ιταλούς συνεργάτες μας.  

7. Εξοικειώθηκαν με τη χρήση εργαλείων WEB02. 

8. Εξάσκησαν την αγγλική γλώσσα. 

9. Τέλος, μαθητές και καθηγητές, αντιλήφθηκαν στην πράξη τη διαφορά της 

κλασσικής με τη σύγχρονη τεχνολογική μέθοδο μάθησης και ανακάλυψαν ότι και οι 

δυο μέθοδοι είναι δημιουργικοί όταν συνδυάζονται με σύνεση! 

 
ΕΤΣΙ…. 

Καταφέραμε,  μέσα από την αναζήτηση της πληροφορίας, την επικοινωνία - 

ανταλλαγή με έναν άλλο λαό και τη χρήση επιστημονικών μεθόδων,  

να καταλάβουμε τη σημασία  

της διατροφής στην προσωπική υγεία, να εκτιμήσουμε τυχόν διατροφικά μας λάθη 

και να μάθουμε τρόπους 

 βελτίωσης της διατροφικής μας συμπεριφοράς.     
 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΥΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 

Έγινε παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα και στα παιδιά των 

δημοτικών σχολείων που θα έρθουν το επόμενο σχολικό έτος στο σχολείο μας, σε δυο 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν και έλαβαν χώρο στο σχολείο μας. Επίσης, 

Εικόνα 4. Cartoon-σημασία ποικιλίας  τροφίμων 
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ανεβάσαμε τη δουλειά μας στο προσωπικό blog των καθηγητών, καθώς και στις 

ιστοσελίδες των σχολείων.  

Το έργο βραβεύτηκε με Εθνική Ετικέτα ποιότητας. 

 

 
LINKS: 

http://twinspace.etwinning.net/4418/home 

http://padlet.com/gkatsadima/italy 

http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/our-health-magazine-by-zenia.html 

http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/cholesterol-by-eugenia.html 

http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/diabetes-eugenia.html 

http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/first-day-at-school-by-olora-and-myrto.html 

http://padlet.com/gkatsadima/k1oyq6vrazcn 

http://padlet.com/gkatsadima/4plfhk7k3d71 

http://padlet.com/gkatsadima/4yzid2v28qmf 

http://padlet.com/gkatsadima/vjazvibz7k6k 

http://padlet.com/gkatsadima/11shabmxyz1q 

http://padlet.com/gkatsadima/ikaria 

http://Pixton.com/gr/:ytap7nw9 

http://Pixton.com/gr/:1vrrlerr 

http://Pixton.com/gr/:uowx1ofw 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28f4f222b9f6 

https://drive.google.com/file/d/0B4BiUc_fgvERbVNEdHQzYnlkb28/view?usp=sharing 

 
Βιβλιογραφία 

Dr Λάμπρος Μελίστας, , κλινικός διαιτολόγος- Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

Ανάκτηση από http://www.diaitologos.melistas.gr/index.php/ergaleia/deikths-mazas-swmatos-

paidiwn  

Ιστοσελίδα του US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/resources/heart/latino-weight-html/need  

 

 

 

 

  

http://twinspace.etwinning.net/4418/home
http://padlet.com/gkatsadima/italy
http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/our-health-magazine-by-zenia.html
http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/cholesterol-by-eugenia.html
http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/diabetes-eugenia.html
http://www.flipsnack.com/FAEAF5B8B7A/first-day-at-school-by-olora-and-myrto.html
http://padlet.com/gkatsadima/k1oyq6vrazcn
http://padlet.com/gkatsadima/4plfhk7k3d71
http://padlet.com/gkatsadima/4yzid2v28qmf
http://padlet.com/gkatsadima/vjazvibz7k6k
http://padlet.com/gkatsadima/11shabmxyz1q
http://padlet.com/gkatsadima/ikaria
http://pixton.com/gr/:ytap7nw9
http://pixton.com/gr/:1vrrlerr
http://pixton.com/gr/:uowx1ofw
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=28f4f222b9f6
https://drive.google.com/file/d/0B4BiUc_fgvERbVNEdHQzYnlkb28/view?usp=sharing
http://www.diaitologos.melistas.gr/index.php/ergaleia/deikths-mazas-swmatos-paidiwn
http://www.diaitologos.melistas.gr/index.php/ergaleia/deikths-mazas-swmatos-paidiwn
http://www.nhlbi.nih.gov/health/resources/heart/latino-weight-html/need


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 

161 

 

 

Erasmus+ KA2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών 

 

Erasmus+ KA2: Collaboration for Innovation and Exchange of Good 

Practices 

 
Γεωργία Πέζου 

3
ο
 Γυμνάσιο Περιστερίου 

Κύπρου και Ψαρρών 28, Περιστέρι 12132, Ατική, Ελλάδα 

gpezou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 

νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας 

καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους 

τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).  

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι: 

1. Βασική Δράση 1 (KA1): Κινητικότητα των ατόμων 

2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 

3. Βασική Δράση 3 (KA33): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής 

 

Summary 

Erasmus+ is the EU Programme in the fields of education, training, youth and sport for the period 

2014-2020. It aims at strengthening the competences and activities as well as the modernisation of the 

educational systems, training , youth and all sectors of Lifelong  Education, (Higher Education, 

Vocational Education and Training, Adult Education, School Education, Youth Activities e.t.c.) 

The Erasmus+ Programme consists of the following 3 basic actions (Key Actions) concerning 

education  training, youth and sport  

1. Key Action 1 (KA1) Personal Mobility 

2. Key Action 2 (KA2) Collaboration for Innovation and Exchange of Good Practices 

3. Key Action 3 (KA3) Strengthening of political reform matters 

 

Στόχοι και σημαντικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+ 

 

Γενικός Στόχος 

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ συμβάλλει στην επίτευξη: 

των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του 

πρωταρχικού στόχου της που αφορά την εκπαίδευση,των στόχων του στρατηγικού 

πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης («ΕΚ 2020»), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σημείων 

αναφοράς,της βιώσιμης ανάπτυξης των χωρών εταίρων στον τομέα της 

ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,των συνολικών στόχων του ανανεωμένου 

πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018)του στόχου 

της ανάπτυξης ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, και ιδίως στον μαζικό 

αθλητισμό, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό και της 

mailto:gpezou@yahoo.gr
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka3


  ΑΘΗΝΑ 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

162 

 

προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Βασική Δράση  2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση υποστηρίζει: 

 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας 

 Συμμαχίες γνώσης 

 Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων/δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας 

Η παρούσα Βασική Δράση αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, στη μεταφορά 

ή/και στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών τόσο σε οργανωτικό, τοπικό, 

περιφερειακό όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες οργανισμούς, τα σχέδια που υποστηρίζονται στο 

πλαίσιο της εν λόγω βασικής δράσης θα πρέπει να αποδώσουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 

 Ισότητα και ένταξη σε μαθησιακές δραστηριότητες 

 Πολυγλωσσία 

 Διευρυμένη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT)  

 Διάδοση και βιωσιμότητα αποτελεσμάτων  

 Εξοικείωση με την έννοια της «επιχειρηματικότητας» και του «ενεργού 

πολίτη» 

 Ευρύτερη  κατανόηση της διασύνδεσης μεταξύ τυπικής ,μη τυπικής 

εκπαίδευσης,επαγγελματικής κατάρτισης, άλλων μορφών μάθησης και της 

αγοράς εργασίας αντίστοιχα. 

 αύξηση ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη 

 αύξηση κινήτρων και ικανοποίησης στην καθημερινή τους εργασία 

 

Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας 

Στόχοι: 

 Μείωση ποσοστών της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 

καταπολέμηση κοινωνικού αποκλεισμού 

 Βελτίωση της καθημερινότητας του σχολείου με νέες δραστηριότητες και 

στόχους 

 Κίνητρο για πιο ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή 

 Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών 

 Τόνωση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών 

 Επικοινωνία του σχολείου με την κοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς 

 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης  

Προτεραιότητες 

 Βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των νέων, ιδίως εκείνων πουβρίσκονται 

σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου  

 Δεξιότητες στα μαθηματικά, την επιστήμη, την ανάγνωση και τη γραφή 

 Αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των διδακτικών 

επαγγελμάτων  
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Δραστηριότητες που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων 

 δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών με 

σκοπό τη θέσπιση της ανταλλαγής πρακτικών 

 δραστηριότητες που προωθούν την ανάπτυξη, τη δοκιμή ή/και την εφαρμογή 

καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας 

 δραστηριότητες που διευκολύνουν την αναγνώριση και την πιστοποίηση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω τυπικής, 

μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

 δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών 

 δραστηριότητες για τη στήριξη εκπαιδευομένων με αναπηρία/ειδικές ανάγκες 

με στόχο την ολοκλήρωση των κύκλων εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση της 

μετάβασής τους στην αγορά εργασίας 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις στρατηγικές συμπράξεις 

 

Κατά κανόνα οι στρατηγικές συμπράξεις στοχεύουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας 

μεταξύ οργανισμών με έδρα στις χώρες του προγράμματος. Ωστόσο, δικαίωμα 

συμμετοχής στις στρατηγικές συμπράξεις έχουν και οι οργανισμοί από τις χώρες 

εταίρους, (ως εταίροι και όχι ως αιτούντες), εφόσον η συμμετοχή τους προσδίδει 

ουσιαστική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης στρατηγικών συμπράξεων 

 

 Η πρόταση να είναι καινοτόμος και/ή να συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες 

που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί 

 Οι στόχοι να είναι σαφώς καθορισμένοι και να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν 

 Η πρόταση να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Η σαφήνεια και η πληρότητα του προγράμματος εργασίας 

 Η συνοχή μεταξύ στόχων και δραστηριοτήτων 

 Οι συμμετέχοντες οργανισμοί να έχουν την πείρα και την τεχνογνωσία για να 

υλοποιήσουν το σχέδιο  

 Η κατανομή των ευθυνών και εργασιών να αποδεικνύει την ενεργό συμμετοχή 

και αφοσίωση όλων των συμμετεχόντων οργανισμών  

 Το σχέδιο να εμπλέκει οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς  

 Να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για συντονισμό και επικοινωνία 

μεταξύ των εταίρων  

 Η ποιότητα του σχεδίου διάδοσης και η ποιότητα των σχεδίων για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητας του σχεδίου 

 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί 

 

Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που 

είναι εγκατεστημένος σε χώρα του προγράμματος ή σε μία από τις χώρες εταίρους. 

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: 

 ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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 σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από 

τηνπροσχολική ως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένηςεπίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 

εκπαίδευσης ενηλίκων) 

 μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ 

 δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (περιλαμβανομένων 

τωνκοινωνικών επιχειρήσεων) 

 δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

 κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα 

 συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιομηχανιών, 

τωνβιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων 

 ερευνητικό ινστιτούτο 

 κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης 

 επιχειρήσεις που παρέχουν από κοινού κατάρτιση (συνεργατική εκπαίδευση) 

 πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο 

 φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης 

 οργανισμός επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

αποκτώνταιμέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 

 ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας 

 ομάδα νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας αλλά όχι 

απαραίτηταστο πλαίσιο οργανισμού του τομέα της νεολαίας (δηλαδή μια 

άτυπη ομάδα νέων). 

 

Στοιχεία χρηματοδότησης 

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις περιλαμβάνουν από σχέδια μικρής κλίμακας διαφόρων 

οργανισμών έως σύνθετα σχέδια μεγάλης κλίμακας.Αναγκαστικά λοιπόν οι δαπάνες 

που προκύπτουν θα είναι διαφορετικές.  

Στη συνολική επιχορήγηση του σχεδίου επιβάλλεται ανώτατο όριο ύψους 150.000 

ευρώ για ετήσια σχέδια, 300.000 ευρώ για διετή σχέδια και 450.000 ευρώ για τριετή 

σχέδια. 

 
Βιβλιογραφία 

EuropeanCommission (2014)Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος 
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Erasmus+/Δράση ΚΑ1: «Περιοδεία στην Ευρώπη: 

Δημιουργικότητα, καινοτομία, ενεργός πολίτης και διαπολιτισμικός 

διάλογος» 

 

Erasmus+/Action ΚΑ1: «Grand Τour of Europe: 

Creativity, innovation, active citizenship and intercultural dialogue» 
 

Κυρίτση Αναστασία 

Πλάτωνος 116 Καλλιθέα 

3ο Γυμνάσιο Περιστερίου 

ΚyritsiAnastasia 

Platonos116 Kallithea 

3οGymnasium of Peristeri 

anaritsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

   Η εκπαίδευση, ως κύριος φορέας γνώσης πρέπει να είναι ανοικτή σε νέες ιδέες, καινούρια μοντέλα και 

συστήματα, ώστε να εναρμονίζεται με τα δεδομένα κάθε εποχής. Είναι απαραίτητο πλέον, στηριζόμενη 

βέβαια στα χαρακτηριστικά του κάθε πολιτισμού, να βγει από τα στενά σύνορα κάθε κράτους και να 

εμπλουτιστεί με ότι νέο υπάρχει, προς όφελος των εκπαιδευομένων και επομένως ολόκληρης της 

κοινωνίας.  

   Το «άνοιγμα» αυτό των οριζόντων, η διάχυση της πληροφορίας, της εμπειρίας και της γνώσης μπορεί 

να προέλθει από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα ένα εκ των οποίων είναι και το Erasmus+/Δράση ΚΑ1, στηρίζονται σε αυτή τη βασική 

αρχή. Κινητικότητα, συνεργασία, διαπολιτισμικότητα, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους κινούνται οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.  

   Κοινή πίστη, οι αξίες της ισότητας και της δημοκρατίας μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργικότητας, που 

δίνει στην εκπαίδευση βασικό ρόλο στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων ικανών να δημιουργήσουν μια 

δικαιότερη κοινωνία ενεργών πολιτών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Δημιουργικότητα,  Διαπολιτισμικότητα, Εκπαίδευση, κινητικότητα, συμμετοχή  

 

Abstract 

 

   Education, as the main body of knowledge should be open to new ideas, new models and systems, to 

match the data of every time. It is necessary now, relying of course on the characteristics of each 

culture, to emerge from the narrow borders of each state and be enriched by everything new, for the 

benefit of learners and therefore for the whole society. 

   This «opening» of the horizons, the dissemination of information, experience and knowledge may 

come from the cooperation of everyone involved in the educational process. The European projects one 

of which is the Erasmus + / Action KA1, are based on this principle. Mobility, cooperation, 

interculturalism, are the pillars on which participants run the program.  

   Common faith, values of equality and democracy in a context of creativity, give education a key role 

in shaping personalities capable of creating a fairer society of active citizens. 

 

Keywords: Creativity, Education, Interculturalism, involvement, mobility 

 

Εισαγωγή 

   Η δράση ΚΑ1 της Μαθησιακής Κινητικότητας Ατόμων στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος ΕRASMUS+,  αφορά την διαπολιτισμική προσέγγιση 

στην εκπαίδευση. Οι συνθήκες όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί, τόσο σε ευρωπαϊκό 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούν έναν διαφορετικό τρόπο θεώρησης της 

εκπαίδευσης, που να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε πολιτισμού, αλλά 

mailto:anaritsi@yahoo.gr
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και να τα συνδέει στη συνέχεια μεταξύ τους, σε ένα «ευρύχωρο» σύνολο απόψεων, 

ιδεών, δράσεων. 

 

Στόχοι 

   Οι στόχοι της συγκεκριμένης δράσης κινούνται προς αυτήν ακριβώς την 

κατεύθυνση.  Με όχημα την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, επιχειρείται ένα 

ταξίδι γνώσεων και εμπειριών, γνωριμίας άλλων ανθρώπων και της κουλτούρας τους. 

   Οι συμμετέχοντες αποκτούν την δυνατότητα βελτίωσης της διδακτικής πρακτικής 

με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. 

   Βασικός στόχος άλλωστε είναι η επικαιροποίηση του επαγγέλματος του 

εκπαιδευτικού, μέσα από τη μελέτη και τον πειραματισμό μιας αποτελεσματικής 

μεθόδου διδασκαλίας, με βάση την έρευνα, τη δράση αλλά και την κατάρτιση. 

   Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών και κατ΄επέκταση 

των σχολικών τάξεων, είναι η πολυπολιτισμικότητα. Απαραίτητο επομένως στοιχείο 

για την αρμονική συνύπαρξη, είναι η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων, η 

θέληση να γνωρίσουμε λαούς και τον πολιτισμό τους, αλλά και η παραδοχή ότι η 

πολιτισμική αλληλεπίδραση είναι θετικό στοιχείο και όχι κίνδυνος για την 

«καθαρότητα» κάθε πολιτισμού. Σε αυτά τα σημεία στοχεύει η δράση 

ΚΑ1(www.iky.gr).Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν, προέρχονται από διαφορετικές 

χώρες, κουλτούρες και εκπαιδευτικά συστήματα. Μέσα όμως από την ανταλλαγή 

απόψεων, το διάλογο, την κοινή δράση, κατανοούν στην πράξη, και όχι σε ένα 

θεωρητικό πλαίσιο, την αξία της συνεργασίας και αποκτούν πολύτιμα εφόδια για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

   Η ενίσχυση μιας πλουραλιστικής αντίληψης της ζωής βοηθά να βρεθούν νέοι 

τρόποι έκφρασης και να αντιμετωπισθεί η εκπαίδευση ως «μια συνεχής 

αναδιοργάνωση και εκ νέου κατασκευή της εμπειρίας» έτσι ώστε να καλλιεργηθεί 

ένας τρόπος σκέψης ικανός να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αλλά και τις προκλήσεις 

ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου. 

 

Μέθοδος 

   Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της δράσης ήταν εξίσου 

πλουραλιστική. Πραγματοποιήθηκαν θεωρητικά μαθήματα, επισκέψεις, σεμινάρια 

αλλά και workshops. Το κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η ενεργός 

συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε κάθε της διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό οι 

συμμετέχοντες βιώνουν ένα μοντέλο βασισμένο στη συνεργασία, τη δημιουργικότητα 

και την καινοτομία, με στόχο να το μεταφέρουν στην εκπαιδευτιική πρακτική. 

   Η επιμόρφωση στηρίχθηκε στον άξονα «έρευνα-δράση». 

   Ερευνώντας αναπτύσσουμε την κριτική μας ικανότητα, αντιμετωπίζουμε ένα θέμα 

από περισσότερες πλευρές, μας δίνεται η δυνατότητα να δράσουμε και να γίνουμε πιο 

αποτελεσματικοί. 

   Η έρευνα-δράση ως μέθοδος πειραματισμού νέων εκπαιδευτικών μοντέλων, μπορεί 

να οδηγήσει στην εισαγωγή αλλαγών προσανατολισμένων στις ανάγκες των 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης θετικών 

αποτελεσμάτων, είναι προφανώς η εγκατάλειψη ενός αυστηρού-αυταρχικού τρόπου 

εκπαίδευσης.  

   Οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας βασίζονται στον διάλογο, στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, στο σεβασμό της προσωπικότητας (www.eaie.org). Η γνώση, όσο 

μεγάλη κι αν είναι πλέον η εξειδίκευση, δεν μπορεί παρά να στοχεύει στη δημιουργία 

νέων ανθρώπων-ενεργών πολιτών, ικανών να φτιάξουν μια κοινωνία πιο δίκαιη, 

ανοιχτή στο διάλογο, δημοκρατική με σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

http://www.iky.gr/
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Φωτο 1: Παράθυρο στη γνώση 

Συμπεράσματα 

   Η συμμετοχή σε αυτή τη δράση έχει πολλαπλά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς. Το 

πρόγραμμα διεύρυνε τις απόψεις μας, αύξησε την πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές 

και την καινοτομία, βελτίωσε τις επαγγελματικές μας δεξιότητες στις γλώσσες και 

στη διαχείριση ανομοιογενών τάξεων. Αποκτήσαμε εμπειρίες και γνώσεις που 

μπορούν να ενσωματωθούν στα παραδοσιακά μαθήματα και να καλυτερεύσουν την 

καθημερινή μας πρακτική. Παράλληλα προωθείται η δημιουργία εταιρικής σχέσης 

μάθησης μεταξύ των σχολείων, συνεργασία και επικοινωνία. Δίνεται η δυνατότητα να 

αποκτήσει η εκπαίδευση  μια άλλη διάσταση, ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια ενός 

αναλυτικού προγράμματος. Γίνεται περισσότερο ευέλικτη, αποτελεσματική και γιατί 

όχι ευχάριστη. 

   Το ταξίδι σε κάθε πόλη δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Και εμείς δεν είμαστε 

«τουρίστες» αλλά ταξιδιώτες (Calvino, I.,1974). Ο προορισμός είναι γνωστός ως προς 

το όνομά του, τα μνημεία του, τα μουσεία του. Η μυστική του ζωή περιμένει εμάς να 

την ανακαλύψουμε και κάποιες φορές μαζί με άλλους ανθρώπους να τη 

δημιουργήσουμε, να τη «ζήσουμε», να μάθουμε από αυτή. Το ταξίδι δεν γίνεται  μόνο 

σε ό,τι φαίνεται (Ταρκόφσκι, 1987).  Και όπως έλεγε η αλεπού στο Μικρό Πρίγκηπα 

«βλέπεις καλύτερα με την καρδιά. Το ουσιώδες είναι αθέατο για τα μάτια». Αλλά 

αυτό ήταν ένα παραμύθι. 

   Μήπως είναι καιρός να αρχίσουμε να το πιστεύουμε; 
 

 

Φωτο 2: Φλωρεντία 
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Erasmus+/Δράση ΚΑ2: «Back to our Future» 

Erasmus+/ΚΑ2: «Back to our Future» 

 
Μόνιου Ζωή (Υπεύθυνη Συντονισμού για την Ελλάδα) 

13
ο
 Γυμνάσιο Καλλιθέας «Σωκράτης», Σωκράτους 167, Καλλιθέα,  

mail@13gym-kallith.att.sch.gr 
 

Περίληψη 

Το 13
ο
 Γυμνάσιο Καλλιθέας συμμετέχει στο Erasmus+ (ΚΑ2) με το Σχέδιο «Back to our 

Future» (2014-2016), όπου συμμετέχουν επίσημα 10 σχολεία της Ευρώπης (500 μαθητές 5-16 ετών, 80 

εκπαιδευτικοί).  

Κάθε σχολείο εφαρμόζει το 4 Skills Plan, το οποίο συνοψίζει τους στόχους του Σχεδίου: 
«Μαθαίνω – μπορώ: να φτιάχνω πράγματα, να καλλιεργώ τη γη, να ψυχαγωγούμαι, να καταναλώνω 

σωστά/να επιχειρώ». Τα σχολεία εργάζονται σε τοπικό και συνεργάζονται σε διεθνικό επίπεδο. Στο 

σχολείο μας μικρές ομάδες παιδιών εργάζονται με τη μέθοδο project πάνω σε θεματικές 

ενότητες/δεξιότητες. Εκπαιδευτικές επισκέψεις υποστηρίζουν το βιωματικό χαρακτήρα των δράσεων. 

Μέσω διεθνικών workshops μαθητές και εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους και εξελίσσουν 

τις δεξιότητές τους  σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας.  

Θεωρούμε ότι από τις δράσεις μας και τη «στάση ζωής» που θέλουμε να προάγουμε θα υπάρξει 

αντίκτυπος άμεσα στη μαθητική και την εκπαιδευτική κοινότητα και μακροπρόθεσμα σε τοπικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Λέξεις-κλειδιά: αντίκτυπος, Back to our Future, βιωματικός χαρακτήρας, δεξιότητες, διεθνικά 

workshops, επιχειρώ, Erasmus+  ΚΑ2, καλλιεργώ, καταναλώνω σωστά, μέθοδος project, φτιάχνω, 

ψυχαγωγούμαι, 4 Skills Plan  

 
Abstract 

The 13th Kallithea High School participates in the Erasmus + (KA2) with the project «Back to 

our Future» (2014 – 2016) in which 10 schools in Europe are formally involved (300 students 5-16 

years old, 80 teachers). 

Each school implements the 4 Skills Plan, summarizing the aims of the Project: “Learning – I 

can do” approach by making things, cultivating the land, being entertained, consuming properly/ 

enterprising. The schools work at local and cooperate at transnational level. In our school, small 

groups of children work through the project method on certain topics / skills. Educational visits 

support the experiential nature of the actions. Through international workshops students and teachers 

exchange their knowledge and their skills, developing a European framework for cooperation. 

We believe that through our actions and "attitude" we want to promote, there will be an 

impact on the student and the educational community and in the long run at local and European level. 

 

Keywords: Back to our Future, being entertained, consume correctly, cultivating, enterprise, Erasmus 

+ KA2, experiential character, impact, make, project method, skills, transnational workshops,  4 skills 

plan 

 

 

Πλαίσιο-στόχοι-μεθοδολογία 

 

Το 13
ο
 Γυμνάσιο Καλλιθέας «Σωκράτης» συμμετέχει σε Στρατηγική Σχολική 

Σύμπραξη Erasmus+ με τίτλο «Back to our Future». Πρόκειται για διετούς διάρκειας 

Σύμπραξη (2014-2016) στην οποία συμμετέχουν τα παρακάτω σχολεία: 

 13
ο
 Γυμνάσιο Καλλιθέας «Σωκράτης», Ελλάδα 

 Volksschule Mils bei Imst, Αυστρία 

 Grundschule im Beerwinkel Berlin, Γερμανία 

 J.V.Veski nim. Maarja Põhikool Maarja Magdalena, Εστονία 

 Colegio Torrente Ballester  Parla, Ισπανία 

 Scuola Primaria "Chiara e Francesco d' Assisi" Cantu, Ιταλία 
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 Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki Barlinek, Πολωνία 

 Şcoala Gimnazialǎ Porumbeşti, Ρουμανία 

 Johnstonebridge Primary School, Ηνωμένο Βασίλειο 

 Reşat Turhan Ortaokulu Izmir, Τουρκία 

 και ως associated partner 2. Schule Kobrin, Λευκορωσία 

Τα σχολεία αυτά ανήκουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, είναι 

διαφορετικού δυναμικού και βρίσκονται τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές 

περιοχές. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 500 μαθητές (ηλικίας 5 έως 16 

ετών) και 80 εκπαιδευτικοί. Το σχολείο μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα με 160 

μαθητές και 8 καθηγητές.Οι βασικές γλώσσες επικοινωνίας είναι τα αγγλικά και τα 

γερμανικά. Συντονίστρια χώρα είναι η Γερμανία.  

Το τρέχον Σχέδιο αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας του σχολείου 

μας με τα παραπάνω σχολεία, καθώς κατά την περίοδο 2012-2014 πραγματοποιήσαμε 

Σύμπραξη Comenius με τίτλο «Salt of the Earth»
7
, η οποία διακρίθηκε ως Star Project 

στον European Shared Treasure
8
. 

Το Σχέδιο «Βack to our Future» στοχεύει να ενθαρρύνει τους μαθητές, τους 

καθηγητές και τις σχολικές κοινότητες, ώστε:  

 να διερευνήσουν τον τρόπο ζωής τους μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών 

προκλήσεων που σήμερα αντιμετωπίζουμε 

 να αναπτύξουν νέες γι’αυτούς δεξιότητες 

 να ανακαλύψουν αξίες που έρχονται από το παρελθόν και που μπορούν να 

μας προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον 

 να ακολουθήσουν έναν τρόπο ζωής που σέβεται το περιβάλλον και προάγει 

την υγεία τους 

 να ανακαλύψουν νέους γι’αυτούς τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 

τους 

Η επιλογή του θέματος στηρίχτηκε στην από κοινού διαπίστωση των 

χαρακτηριστικών του σημερινού τρόπου ζωής, όπως οι οικονομικές δυσκολίες, η 

υπερκατανάλωση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Υπάρχουν ανησυχίες σε 

παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα 

της τροφής μας, την παγκοσμιοποίηση, τις σύγχρονες γεωργικές μεθόδους. 

Παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες που είχε ο άνθρωπος όπως το να φτιάχνει 

πράγματα και να καλλιεργεί τη γη χάνονται γρήγορα, ακόμη και σε αγροτικές 

περιοχές, όπου η χρήση της γης ήταν ένα βασικό μέρος του τρόπου ζωής για αιώνες. 

Προτιμάμε να πετάξουμε κάτι παλιό και να το αντικαταστήσουμε με κάτι καινούριο 

αντί να το επιδιορθώσουμε, αγοράζουμε και καταναλώνουμε συχνά χωρίς μέτρο και 

χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης στο περιβάλλον. 

Στον ελεύθερο χρόνο μας συχνά επιλέγουμε την τηλεόραση ή τον Η/Υ και όχι την 

απευθείας συνάντηση και επαφή ή την παρακαλούθηση κάποιας παράστασης. 

Βασικοί στόχοι μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη χρήσιμων για την 

καθημερινότητα δεξιοτήτων, τη σύνδεση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος των 

παγκόσμιων προβλημάτων (οικονομικών, οικολογικών), την προαγωγή ενός υγιούς, 

δραστήριου και δημιουργικού τρόπου ζωής, τη σύνδεση με το παρελθόν και την 

πολιτιστική μας κληρονομιά,   την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας  

στους μαθητές και τις σχολικές κοινότητες σε ένα αειφόρο πλαίσιο. 

Οι μαθητές καλούνται να «αναλάβουν δράση», να δημιουργήσουν, να 

επικοινωνήσουν, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, να πάρουν πρωτοβουλίες, να 

                                                 
7
 http://comenius.mediafactum.net/ 

8
 http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-DE3-COM06-27283 
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συνεργαστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε 

κοινές δράσεις με χαρακτήρα επιχειρηματικό (π.χ. διοργάνωση bazaar), οικολογικό 

(π.χ. καθαρισμός ακτών) ή φιλανθρωπικό (συλλογή πλαστικών καπακιών για να 

βοηθήσουν ανθρώπους με σοβαρά θέματα υγείας). Από το «μπορώ» στο «μπορούμε», 

από το «κάνω» στο «κάνουμε», από το «χθες» στο «σήμερα» και το «αύριο», από το 

«τοπικό» στο «διεθνικό»,  οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους, μαθαίνουν να 

επικοινωνούν σε μία ξένη γλώσσα μέσω μιας πραγματικής σύνδεσης με τα σχολεία 

των άλλων χωρών, αξιοποιούν και εξελίσσουν τις γνώσεις τους σε θέματα ΤΠΕ και 

αποκτούν εμπειρίες με ευρωπαϊκή διάσταση. 

Κάθε σχολείο εφαρμόζει το 4 Skills Plan, το οποίο συνοψίζει τους γνωστικούς 

και ψυχοκινητικούς στόχους του Προγράμματος: 

 
Μαθαίνω – μπορώ να: Ενδεικτικές δράσεις 
φτιάχνω πράγματα φτιάχνοντας παιχνίδια, δώρα, φαγητό, ρούχα, εποχιακά 

προϊόντα  
καλλιεργώ τη γη κηπουρική, σύνδεση με τη φύση, τοπικά και παγκόσμια 

οικολογικά ζητήματα, σύνδεση με τις εποχές και τις 

εποχιακές δραστηριότητες 
ψυχαγωγούμαι παραδοσιακά παιχνίδια, τραγούδια, χοροί, χόμπι, θέατρο 
καταναλώνω σωστά, επιχειρώ  διοργάνωση bazaar, επίσκεψη σε επιχειρήσεις 

ενδιαφέροντος, επαναχρησιμοποίηση- μεταποίηση-

ανακύκλωση   
Πίνακας 1: 4 Skills Plan 

 

Τα σχολεία καλούνται να εργαστούν σε τοπικό και διεθνικό επίπεδο 

ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που έχει οριστεί από την αίτηση. H 

ανάθεση των εργασιών κατά την αίτηση εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση 

του θέματος. Κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα και την ευελιξία να προσαρμόσει τις 

δράσεις του ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του, καθώς και να εστιάσει 

συμπληρωματικά σε επιπλέον θέματα.  Στο σχολείο μας μικρές ομάδες παιδιών 

εργάζονται με τη μέθοδο project πάνω στις θεματικές ενότητες τις οποίες έχουμε 

αναλάβει και οι οποίες συνδέονται χρονικά με τις διεθνικές συναντήσεις και τα 

διεθνικά workshops. Ενδεικτικά έχουμε αναλάβει τις ενότητες: μεσογειακή διατροφή, 

αγωγή του καταναλωτή, ράψιμο, μαγειρική, αρχαίο θέατρο, παραδοσιακοί 

χοροί/τραγούδια. Επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα υποστηρίζουν το βιωματικό 

χαρακτήρα των δράσεων. Τα διεθνικά workshops  δίνουν στους μαθητές και στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις γνώσεις τους και να 

εξελίξουν τις δεξιότητές τους  σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας. Στα πλαίσια 

των κοινών δράσεων περιλαμβάνεται και η από κοινού συγγραφή και έκδοση ενός 

βιβλίου εμπνευσμένου από το θέμα μας και φτιαγμένου από πέτρα.  

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας επιτυγχάνεται μέσω των Νέων 

Τεχνολογιών (mail, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές). Παράλληλα, οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με «παραδοσιακούς» τρόπους επικοινωνίας, όπως 

είναι τα γράμματα και οι καρτ-ποστάλ, υπό την επίβλεψη των διδασκόντων. 

Η παρουσίαση και η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω 

της επίσημης ιστοσελίδας μας
9
 και μέσω ενός Documentary, το οποίο θα επιμεληθεί 

ομάδα επαγγελματιών.  

                                                 
9
www. back-to-our-future.org 
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Την επιμέλεια της αξιολόγησης έχει αναλάβει ομάδα του Πανεπιστημίου της 

Σμύρνης Dokuz Eylul. 

 

Πραγματοποιηθείσες διεθνικές δράσεις του σχολείου μας 

 

Οι διεθνικές δράσεις προσωπικού και μαθητών αφορούν:   

 τη συμμετοχή σε project meetings, στα οποία συμμετέχουν οι Υπεύθυνοι 

Συντονισμού και, όσο είναι εφικτό, μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε 

σχολείου με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας του Σχεδίου 

 τη συμμετοχή μαθητών και προσωπικού σε προκαθορισμένα κατά την αίτηση 

workshops, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν γνώσεις και 

δεξιότητες  

 

Project meetings 

 

1o Project meeting (Αθήνα) 

 

Την περίοδο 27/10-3/11/2014 υποδεχθήκαμε στο σχολείο μας 19 

εκπαιδευτικούς από τα σχολεία-εταίρους. Σκοπός της συνάντησης των εκπαιδευτικών 

ήταν η οργάνωση της υλοποίησης του κοινού σχεδίου δράσης, αλλά και η γνωριμία 

με το σχολείο, την πόλη μας και τον ελληνικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε καθημερινές συναντήσεις στο σχολείο και οργάνωση κοινών δράσεων 

(π.χ. επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης, κοινά δείπνα), οι οποίες βοήθησαν τα 

μέλη των αποστολών να γνωριστούν καλύτερα.  

Συνοπτικά η agenda των συναντήσεων περιελάμβανε: 

 θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης εστιασμένα κυρίως στον πρώτο χρόνο του 

Σχεδίου 

 τεχνικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου 

 ανταλλαγή μεθόδων και καλών πρακτικών, νέες ιδέες και προτάσεις 

 θέματα που αφορούν την επικοινωνία των σχολείων 

 θέματα που αφορούν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, την αξιολόγηση 

και τη διάδοση του Σχεδίου 

 περιήγηση στην Αθήνα και σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 συνάντηση με τις Δημοτικές Αρχές της πόλης μας 

Οι αποστολές αρχικά παρακολούθησαν τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου του 

σχολείου μας, όπου οι μαθητές τούς επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Η γιορτή 

ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποστολών και με ανταλλαγή αναμνηστικών 

δώρων. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν από κοντά τους καλεσμένους μας, να μάθουν για τον τόπο τους και να 

συζητήσουν στην τάξη θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα δημιουργικό κλίμα. 

Ήταν μία μοναδική ευκαιρία για τη σχολική κοινότητα (μαθητές και καθηγητές) να 

γνωρίσουν από κοντά τους συνεργάτες μας, να έχουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

για το Εrasmus+ και να έχουν την εμπειρία της διοργάνωσης μιας τέτοιας 

συνάντησης.  

2
ο
  project meeting (Βερολίνο) 

 

Το 2
ο
 project meeting πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο την περίοδο 6-

11/4/2015 και περιελάμβανε αποστολές από όλα τα σχολεία-εταίρους.  

Συνοπτικά η agenda των συναντήσεων περιελάμβανε: 
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 παρουσίαση των δράσεων κάθε σχολείου  

 έλεγχο της τήρησης του χρονοδιαγράμματος εργασιών, υπενθύμιση του 

χρονοδιαγράμματος των επόμενων εργασιών  

 ανταλλαγή του υλικού που είχαν  ετοιμάσει τα σχολεία  πάνω στις θεματικές 

ενότητες που είχαν αναλάβει (π.χ. έντυπα, αφίσες, χειροτεχνίες) 

 ενημέρωση για τα πραγματοποιηθέντα workshops, ανταλλαγή εμπειριών και 

απόψεων για την καλύτερη οργάνωση των επoμένων workshops 

 συνάντηση με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας μας και με την καλλιτεχνική 

ομάδα που έχει αναλάβει το Documentary, ενημέρωση πάνω σε τεχνικά 

ζητήματα 

 ανταλλαγή των καθιερωμένων αναμνηστικών που είχαν φτιάξει οι μαθητές  

Με χαρά διαπιστώσαμε ότι το χρονοδιάγραμμα τηρήθηκε πιστά και ότι οι 

δράσεις μας βρήκαν μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές και τη σχολική 

κοινότητα. 

Workshop στο Βερολίνο 

 

Κατά το διάστημα  1-7/12/14 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη 

εκπαιδευτική επίσκεψη 12 μαθητών και 3 καθηγητών του σχολείου μας στο Βερολίνο 

(περιοχή Spandau, σχολείο-εταίρος Grundshule im Beerwinkel) με σκοπό τη 

συμμετοχή μας σε προγραμματισμένο workshop. Στο workshop συμμετείχαν επίσης 

αποστολές με μαθητές και καθηγητές από τα σχολεία-εταίρους της Τουρκίας και της 

Πολωνίας.  

Το πρόγραμμα  της συνάντησης συνοπτικά περιελάμβανε:  

 παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των δράσεων κάθε σχολείου κατά τους 

πρώτους μήνες του Προγράμματος, ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων 

φτιαγμένων από τους μαθητές 

 καθημερινές συναντήσεις στο σχολείο  για τη διεξαγωγή των κοινών 

δραστηριοτήτων, συνεργασία μεταξύ όλων των μαθητών, ανταλλαγή γνώσεων 

και δεξιοτήτων πάνω σε προκαθορισμένους τομείς. Οι μαθητές του σχολείου 

μας παρουσίασαν/δίδαξαν στους άλλους μαθητές ελληνικούς χορούς και το 

ελληνικό αλφάβητο, τους έκαναν ένα μάθημα ραπτικής και τους έμαθαν να 

κάνουν παραδοσιακά κουλουράκια. Παράλληλα έμαθαν να κάνουν 

hexenhäuschen και χριστουγεννιάτικα στολίδια.  

 συμμετοχή των μαθητών στη Χριστουγεννιάτικη Aγορά της πόλης με πώληση 

προϊόντων τα οποία δημιουργήσαμε κατά τη διάρκεια του workshop. Οι 

μαθητές μυήθηκαν στην έννοια της επιχειρηματικότητας. Τα κέρδη της 

δράσης δόθηκαν στο σχολείο-συνεργάτη της Λευκορωσίας, το οποίο δεν 

λαμβάνει χρηματοδότηση Erasmus+, αλλά συμμετέχει εξίσου. 

 γνωριμία με το Βερολίνο και τον πολιτισμό του, επίσκεψη σε μουσεία στον 

ελεύθερο χρόνο μας 

Workshop στη Μαδρίτη 

 

Κατά το διάστημα 20-25/3/15 τέσσερις καθηγητές του σχολείου μας 

συμμετείχαμε σε προγραμματισμένο workshop του σχολείου-εταίρου της Ισπανίας.  

Το πρόγραμμα  του workshop συνοπτικά περιελάμβανε:  

 παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των δράσεων κάθε σχολείου κατά τους 

πρώτους μήνες του Προγράμματος 

 καθημερινές συναντήσεις στο Σχολείο Υποδοχής για τη διεξαγωγή των 

κοινών δραστηριοτήτων, συνεργασία με τους μαθητές, ανταλλαγή γνώσεων 
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και δεξιοτήτων πάνω σε προκαθορισμένους τομείς. Συμμετείχαμε στην 

«Πολιτιστική Εβδομάδα» του Σχολείου Υποδοχής, η οποία είχε προσαρμοστεί 

στις ανάγκες του Erasmus+ και είχε ως θέματα τον Ελληνικό Πολιτισμό  και 

την Ανακύκλωση. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε προετοιμάσει α)παρουσιάσεις 

powerpoint, φυλλάδια (στα αγγλικά και στα ισπανικά) και αφίσες σχετικά με 

το αρχαίο θέατρο και την ελληνική αλφάβητο και β) παρουσιάσεις powerpoint 

σχετικά με την ανακύκλωση και τη διάδοσή της στην Ευρώπη και την 

Ελλάδα. Σε συνεργασία με το ισπανικό σχολείο μπήκαμε σε τάξεις μαθητών 

ηλικίας 5-16 ετών και παρουσιάσαμε προσαρμοσμένο το υλικό μας 

λαμβάνοντας θερμή υποδοχή από τους μαθητές. Βοηθήσαμε τους μαθητές να 

γράψουν το όνομά τους στα ελληνικά, μιλήσαμε για λέξεις αγγλικές και 

ισπανικές που έχουν ελληνική προέλευση, παρακολουθήσαμε μαθήματα με 

βιωματικές δράσεις για την ανακύκλωση. 

 γνωριμία με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, γνωριμία με την πόλη και τον 

πολιτισμό της 

Οι στόχοι των workshops επετεύχθησαν πλήρως, καθώς το πρόγραμμα κάθε 

συνάντησης ακολουθήθηκε με συνέπεια σε ένα ιδιαίτερα δημιουργικό και ευχάριστο 

κλίμα μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα ήταν μία καλή 

ευκαιρία για τους συμμετέχοντες καθηγητές να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις 

σχετικά με την πορεία της δράσης και να γνωρίσουμε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.  

H Σύμπραξη «Βack to our Future» είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης και 

επικοινωνίας με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το γεγονός ότι συμμετέχουν 11 

συνολικά σχολεία το καθιστά ιδιαίτερα σύνθετο σε επίπεδο οργάνωσης, αλλά 

παράλληλα ικανό να αναδείξει την ποικιλομορφία του θέματος και τα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Οι μαθητές και οι γονείς τους, η εκπαιδευτική 

κοινότητα και η τοπική κοινωνια των συμμετεχόντων σχολείων έχουν αγκαλιάσει το 

Σχέδιο και συμβάλλουν στην διάδοσή του. Η Σύμπραξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

κίνητρο για επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργία και βελτίωση των δεξιοτήτων μας. 

Παρά τις δυσκολίες και τις υψηλές απαιτήσεις του εγχειρήματος ο αντίκτυπος στους 

μαθητές και η ηθική ανταμοιβή των προσπαθειών μας αποτελεί συνεχώς κίνητρο για 

περαιτέρω προσπάθεια. Θεωρούμε ότι μέσα από τις δράσεις μας και τη «στάση ζωής» 

που θέλουμε να προάγουμε θα υπάρξει άμεσα αντίκτυπος στη μαθητική κοινότητα, 

την εκπαιδευτική κοινότητα και μακροπρόθεσμα σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η συμμετοχή του σχολείου μας στη Σύμπραξη 

δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη του Διευθυντή μας κου Δασκαλόπουλου Β. 

και του Συλλόγου Διδασκόντων.  
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Το βιβλίο των επιλογών μου 

Δυναμικό εργαλείο για τους καθηγητές Οικιακής Οικονομίας 

 

“My Choices” book 

Dynamic tool for teachers of Home Economics 
 

Βάκα  Θεοδώρα
1
, Ζυγουράκη Σταυρούλα

2
, Σωτηρέλη Παναγιώτα

3
 

1
  Εκπαιδευτικός ΠΕ 15, 2° Γυμνάσιο Ηλιούπολης, theodoravaka@gmail.com 

2
  Εκπαιδευτικός ΠΕ 15, 5° Γυμνάσιο Γαλατσίου, zstavroula@gmail.com 
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Περίληψη 

Το διδακτικό πακέτο «οι επιλογές μου» που εκδόθηκε από τον Generation Europe Foundation, 

απευθύνεται σε μαθητές 12-14 ετών και διανεμήθηκε σε τρεις κυρίως χώρες της Ευρώπης, Αγγλία, 

Γερμανία και Ελλάδα. Σκοπός ήταν η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και η εισαγωγή στις έννοιες 

της κοινωνικής, ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Προωθεί την υιοθέτηση σωστών διατροφικών 

συνηθειών, τη φυσική δραστηριότητα και επισημαίνει τη σωστή επιλογή συναισθημάτων και 

συμπεριφορών. Το βιβλίο έχει διαθεματικό χαρακτήρα και ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαφοροποιήσει τη 

διδασκαλία του. Κατά την αξιολόγησή του, από τον ίδιο τον οργανισμό, κρίθηκε επιτυχές ως προς την 

επίτευξη των στόχων. Στην Ελλάδα, διδάχθηκε με επιτυχία σε  198 σχολεία, κυρίως από καθηγητές 

Οικιακής Οικονομίας, καθώς η θεματολογία είναι κοινή  με αυτή του αντίστοιχου μαθήματος (διατροφή,  

αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, λήψη αποφάσεων κ.α.). Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 

επέλεξαν να το χρησιμοποιήσουν και την επόμενη  χρονιά. 
 

Λέξεις – κλειδιά: έφηβοι, υγεία, επιλογές, έξυπνοι στόχοι, λήψη απόφασης, διατροφή, άθληση, 

συναισθήματα, Οικιακή Οικονομία 

 

Abstract 

The book 'My Choices' is a teaching resource designed from Generation Europe Foundation, in order 

to improve the health of young people. ‘My Choices’ planner was distributed in Germany, Greece and  

the UK. It is a pilot project whose objectives were to improve the health profiles of young people, teach 

crucial life skills and introduce effective healthy lifestyles education as part of national curricula. ‘My 

Choices’ integrate basic information on mental and emotional well-being, diet, physical activity, 

energy balance, and choice-making. GEF’s evaluation report mentions that the book 'My Choices' 

achieved its goals. 198 high schools in Greece used ‘Μy Choices’ book, especially on behalf of from 

Home Economics teachers, because of  the relevance of topic  to concerning the teaching of subjects 

such as diet, sports, energy balance, decision making and active lifestyles. It is worth mentioning that 

several teachers selected the book so as to be used the following year.                            

 

Keywords: teen, health, 'My Choices', smart goal, diet, sports, decision making Home economics 

 

Εισαγωγή 

 

Το βιβλίο των επιλογών μου έχει δημιουργηθεί από τη Συντακτική Συμβουλευτική 

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Βρετανικό  ίδρυμα για την Διατροφή, το 

Κέντρο για την Αγωγή του Πολίτη στην Πολωνία, το Διεθνές Συμβούλιο για την 

Φυσική Αγωγή, την εταιρεία Φυσικής Διατροφής στην Αγγλία, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

για την Αγωγή Υγείας στα σχολεία, τον Dr. Renato Carletti από το Πανεπιστήμιο της 

Μπολόνια στην Ιταλία και την Alicja Wujec Kaczmarek από το Πανεπιστήμιο της 

Οπόλε στην Πολωνία (GEF, 2013). 

Το βιβλίο των επιλογών μου χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά σε  800 σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γερμανία και στην 

Ελλάδα. Συνολικά διδάχθηκε σε 66.000 μαθητές. Επίσης δόθηκε η 3η ενότητα σε 100 
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εκπαιδευτικούς στην Πολωνία (GEF, 2014). Είναι μια εκπαιδευτική πηγή που 

περιλαμβάνει το βιβλίο του μαθητή, τον οδηγό για τον εκπαιδευτικό και μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Το 

βιβλίο αποτελείται από  πέντε ενότητες εμπνευσμένες από το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

διατροφής. Η πρώτη ενότητα  αναφέρεται στην υγεία  και εισάγει  τις έννοιες της 

κοινωνικής, ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Εστιάζει στο γεγονός ότι σκέψεις και  

συναισθήματα,  καθορίζουν τη συμπεριφορά, η οποία με τη σειρά της μπορεί να 

επηρεάσει την υγεία. Η επόμενη ενότητα ασχολείται με την υγιεινή διατροφή και 

βοηθά τους μαθητές να αξιολογήσουν τις διατροφικές συνήθειες τους. Τους 

παρακινεί να συμπεριλάβουν στο καθημερινό τους διαιτολόγιο πρωινό και σνακ. 

Ακολουθεί η τρίτη ενότητα η οποία προτρέπει τους μαθητές να  ανακαλύψουν νέα 

σπορ και να συμπεριλάβουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα στην ζωή τους. 

Στην τέταρτη ενότητα οι μαθητές εξετάζουν το θέμα της ενεργειακής ισορροπίας και 

μαθαίνουν να  εξισορροπούν την ενεργειακή πρόσληψη και δαπάνη. Τέλος, στην 

πέμπτη ενότητα εξασκούνται στην υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Το βιβλίο του 

μαθητή εμπλουτίζεται με εβδομαδιαία ημερολόγια για τον σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων. Σε κάθε ενότητα παρέχονται ενσωματωμένες πληροφορίες και 

εργασίες (ομαδικές ή ατομικές) για κάθε θέμα που πραγματεύεται. 

Στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού περιλαμβάνονται  εκτενέστερες πληροφορίες και 

οδηγίες καθώς και λεπτομερείς προτάσεις για δραστηριότητες. Προσφέρεται επίσης  

σημαντική βοήθεια  για  τον τρόπο που οι  μαθητές  πρέπει να θέτουν έξυπνους 

στόχους (s.m.a.r.t. goal – specific, measurable, achievable, relevant, limited in time) 

δηλαδή να είναι αυτοί συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί,  και χρονικά 

οριοθετημένοι. 

Ο δικτυακός τόπος (www.mychoices.eu) αναπτύχθηκε  για το έργο αυτό, παρέχοντας 

την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς να δημιουργήσουν 

λογαριασμό χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο σε διαφορετικά ιστολόγια, σεβόμενη  για 

κάθε ομάδα την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα. Κάθε ιστολόγιο παρέχει 

δημοσκοπήσεις, πληροφορίες, ερωτηματολόγια, εργαλεία που θα μπορούσε η κάθε 

μια από τις παραπάνω ομάδες να χρησιμοποιήσει. Ειδικότερα  οι μαθητές απαντούν 

σε επτά ερωτηματολόγια, οι γονείς σε ένα και οι εκπαιδευτικοί σε δύο. Τα 

ερωτηματολόγια αυτά αποτέλεσαν μέρος της αξιολόγησης του βιβλίου. Το ιστολόγιο 

των εκπαιδευτικών (teacher.mychoices.eu) παρέχει ποσοτική και ποιοτική 

ανατροφοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες που προτείνονται στον οδηγό, 

βοήθεια στον σχεδιασμό του μαθήματος, την δυνατότητα να μοιραστούν τις 

παρατηρήσεις τους με άλλους εκπαιδευτικούς και να παρουσιάσουν τις εργασίες των 

μαθητών τους. 

 

Στόχοι 

 

Η συγκεκριμένη έκδοση έχει στόχο την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μέσω 

της διατροφής και της σωματικής άσκησης σε εφήβους ηλικίας 12-14 ετών. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης,  τον καθορισμό 

στόχων και την προώθηση της αυτενέργειας των μαθητών, τονίζοντας την 

σπουδαιότητα  της κοινωνικής, ψυχικής και σωματικής ευεξίας (GEF, 2013). 

 

Μεθοδολογία 

 

Τα  βιβλίο «των επιλογών μου» έχει διαθεματικό χαρακτήρα. Συνδέεται με μαθήματα 

όπως της Οικιακής Οικονομίας, της Βιολογίας, της Φυσικής αγωγής, του Σχολικού 
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την Αγωγή Υγείας, τη Σχολική και Κοινωνική 

ζωή και τις Βιωματικές Δράσεις. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων  γίνεται 

ομαδοσυνεργατικά μέσα στην τάξη, με φύλλα εργασίας που περιέχονται στο βιβλίο 

του μαθητή. Πολλές φορές οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν την εργασία στο σπίτι 

αναζητώντας περισσότερες  πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες 

παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια  της  τάξης και στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου  με την βοήθεια του εκπαιδευτικού, γίνεται μια σύνοψη για να βγει το 

τελικό συμπέρασμα. Αρκετά φύλλα εργασίας είναι ατομικά όπως αυτά που 

αναφέρονται στη διατροφή. 

Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται με μια μορφή αξιολόγησης που  βοηθά τον μαθητή 

στην εμπέδωση των όσων έμαθε. Ακολουθεί η διαδικασία καθορισμού των στόχων 

που περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο είναι ο προβληματισμός του μαθητή 

(στοχασμός) , το δεύτερο θέτει τους «έξυπνους στόχους»  και το τρίτο παρέχει ένα 

σχέδιο δράσης για να τον βοηθήσει να  τους πραγματοποιήσει. Σε τακτά χρονικά 

διαστήματα (συνήθως δύο εβδομάδων) γίνεται επανεξέταση των στόχων και ανάλογα 

με τον βαθμό επίτευξης μπορούν να τον διατηρήσουν, να τον τροποποιήσουν, ακόμα 

και να τον επαναπροσδιορίσουν. Ταυτόχρονα μπορούν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα των μαθητών. Πολλές φορές προτείνεται η 

προσέγγιση του  μαθητή  από τον καθηγητή για την πρόοδο του. 

  

Αξιολόγηση 

 

Ο Dr. Renato Carletti, του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, ήταν υπεύθυνος για τη 

διεξαγωγή  ανεξάρτητης αξιολόγησης του έργου «Οι επιλογές μου». Έχει σχεδιάσει  

τα διάφορα εργαλεία αξιολόγησης που περιγράφονται παρακάτω, διεξήγαγε τις 

συνεντεύξεις στα σχολεία  και συνέταξε έκθεση με τα πορίσματά του. Δύο πτυχές του 

προγράμματος αυτού έχουν μελετηθεί, η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

υλικού  και οι επιπτώσεις στην αλλαγή συμπεριφοράς- συνηθειών των μαθητών.  Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση είναι ποσοτικές και ποιοτικές 

μεθόδοι έρευνας. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με την συμπλήρωση 7 

ερωτηματολογίων από μαθητές, 2 από εκπαιδευτικούς και 1 από γονείς. Όλων η 

συμμετοχή στις έρευνες ήταν εθελοντική. Η ποιοτική αξιολόγηση βασίστηκε σε 

συνεντεύξεις καθηγητών και ομάδες μαθητών. Έξι σχολεία επελέγησαν ως 

περιπτωσιολογικές μελέτες, τρία στην Ελλάδα και τρία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 

επιλογή των σχολείων έγινε με σκοπό να αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 

κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Στην Ελλάδα, συμμετείχαν: α)21ο Γυμνάσιο 

Αθηνών, έχει μαθητές από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, κυρίως 

πρώτης και δεύτερης γενιάς μετανάστες β)2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, έχει 

μαθητές από ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα και προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων και γ)2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, σχολείο 

μεσαίας τάξης σε μια κεντρική γειτονιά της Αθήνας. Στην Γερμανία δεν έγιναν οι 

συνεντεύξεις γιατί δεν μπόρεσαν να κλείσουν ραντεβού. Για την αξιολόγηση  έχουν 

ληφθεί  επίσης υπόψη σχόλια από τα  blog των καθηγητών , ηλεκτρονικά μηνύματα 

και σχόλια στα ερωτηματολόγια (GEF, 2014). 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων  που έγινε από τον οργανισμό καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι, η  πρώτη ενότητα αντιμετωπίσθηκε πολύ θετικά από τους 

εκπαιδευτικούς σε όλες τις χώρες, και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους Έλληνες 

μαθητές. Τα  θέματα ψυχικής υγείας είναι ενδιαφέροντα στους εφήβους και οι 

καθηγητές πιστεύουν σαφώς στη χρησιμότητα της συζήτησης αυτών των θεμάτων 

ανοιχτά. Η υγιεινή διατροφή είναι ήδη γνωστή στους μαθητές και καλύπτει μέρος της 
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διδακτέας ύλης των μαθημάτων. Για τη φυσική δραστηριότητα ο συγγραφέας δίνει 

ιδιαίτερα πολύτιμες πληροφορίες ειδικά για τα σχολεία που δεν  χρηματοδοτούνται 

με εξωσχολικά προγράμματα. Η έλλειψη χρόνου είναι ένα βασικό εμπόδιο, σύμφωνα 

με την γνώμη μαθητών και εκπαιδευτικών, για τη σωματική δραστηριότητα. Το θέμα 

της ενεργειακής ισορροπίας ήταν αναμφισβήτητα  πιο δύσκολο στον 

προγραμματισμό και δυσκόλεψε τους μαθητές. Ίσως για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση 

των μαθητών στην συγκεκριμένη ενότητα ήταν χαμηλότερη συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες. Η  ολοκλήρωση της πέμπτης ενότητας στην τάξη δεν ήταν εφικτή από 

όλους τους εκπαιδευτικούς κι αυτό κατέστησε δύσκολη την εξαγωγή σαφών 

συμπερασμάτων. Σε γενικές γραμμές το 50% των μαθητών  άλλαξε θετικά την 

συμπεριφορά του σε θέματα που αφορούν την  υγεία στην διάρκεια του σχολικού 

έτους, το 90% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι θα ήθελαν η πρωτοβουλία για το 

βιβλίο να συνεχιστεί και  το 97% αυτών δήλωσε ότι οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή  

είχαν  εκπληρωθεί (GEF, 2014). 

 

Το βιβλίο των επιλογών μου και το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας 

 

Η Διευθύντρια  του οργανισμού Generation Europe στην Ελλάδα και  την Κύπρο 

είναι η κ. Αναστασία Γκίκα, προώθησε το βιβλίο, μέσω των Διευθύνσεων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων,  σε 186  σχολεία της 

Ελλάδας (178 δημόσια και 8 ιδιωτικά), ενώ οι συνολικές εγγραφές είναι 198. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  ότι για τις περιοχές Α΄, Γ΄ Αθήνας και Κρήτης με υπεύθυνη 

σχολική Σύμβουλο την κ. Δήμητρα Μακρή, το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε σε 59 

σχολεία και από αυτά 55 δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν για το μάθημα της Οικιακής 

Οικονομίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σε όλη την Ελλάδα το βιβλίο 

χρησιμοποιήθηκε σε 99 σχολεία για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας από 59 

καθηγητές της ειδικότητας. Πιστεύουμε ότι ήταν περισσότεροι γιατί πολλές εγγραφές 

έγιναν από την διεύθυνση του σχολείου. Στην αξιολόγηση του έργου αναφέρεται  ότι 

η Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας για την περιοχή της Αττικής, Δήμητρα  

Μακρή, έχει υποστηρίξει σθεναρά την χρήση του βιβλίου «Οι επιλογές μου» από 

τους  εκπαιδευτικούς Οικιακής Οικονομίας στην περιοχή της. (GEF, 2014) 

Οι στόχοι που δίνονται από τα δύο διδακτικά πακέτα, δηλαδή, τα βιβλία Οικιακής 

Οικονομίας Α΄ & Β΄ Γυμνασίου και τα βιβλία των επιλογών μου είναι κοινοί. 

Ειδικότερα οι μαθητές  πρέπει να αντιληφθούν τη σημασία του καθορισμού των 

στόχων στη ζωή του ανθρώπου και την επίτευξη αυτών, να κατανοήσουν τη 

διαδικασία της λήψης των αποφάσεων και να μπορούν να την εφαρμόζουν στην ζωή 

τους, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να μάθουν να έχουν σφαιρική αντιμετώπιση 

των προβλημάτων όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Ακόμη πρέπει να συνειδητοποιήσουν  

ότι η υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών είναι απαραίτητη για να έχουν καλή 

υγεία και σωστό σωματικό βάρος και ότι η υγιεινή διατροφή είναι τρόπος σκέψης 

αλλά και τρόπος ζωής. Τέλος, η άσκηση  είναι σημαντική για την απόκτηση και 

διατήρηση ενός υγιούς σώματος (Αμπελιώτης, Αποστολόπουλος, Γεωργιτσογιάννη, 

Γιαννακούλια, Κροκίδη, Προβατάρη & Σαΐτη, 2012). 

Τα θέματα του βιβλίου «των επιλογών μου» είναι παρόμοια με τα θέματα που 

διαπραγματεύεται το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Συγκεκριμένα  καλύπτονται 

τα κεφάλαια που αφορούν την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο, την  

οικογενειακή αγωγή, τις μορφές διαπροσωπικών σχέσεων, την επικοινωνία και 

προβλήματα, ΜΜΕ, την διατροφή και διαιτολογία (ομάδες τροφίμων, θρεπτικά 

συστατικά, σχεδιασμός γευμάτων, διατροφή και άσκηση), την αγωγή υγείας 

(νοσήματα και ασθένειες, πρόληψη), τις πρώτες βοήθειες (φαρμακευτικές ουσίες, 
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ναρκωτικά), την οργάνωση της οικογενειακής ζωής (στόχοι, λήψη αποφάσεων) την 

συμπεριφορά του καταναλωτή και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. (ΙΕΠ, 

2014). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αξιολόγησης του έργου και τη διδακτική εμπειρία των 

εκπαιδευτικών,  στους μαθητές άρεσε το μικρό μέγεθος, η μορφή, η δομή και ο 

τρόπος παρουσίασης των θεμάτων που διαπραγματεύεται. Ενθουσιάστηκαν  με την 

πρώτη ενότητα καθώς και με τον τρόπο διατύπωσης των έξυπνων στόχων και την  

επανεξέτασής τους. Ήταν σημαντικό για αυτούς που το βιβλίο αντιμετωπίζει τους 

νέους ως υπεύθυνα άτομα και τους δίνει την δυνατότητα ακόμα και στους πιο 

ντροπαλούς και απόμακρους μαθητές να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Χρησιμοποίησαν την δυνατότητα του ημερολογίου, συνειδητοποίησαν την σημασία 

της φυσικής άσκησης, βρήκαν  ενδιαφέρουσες διευθύνσεις, εργαλεία  για 

πληροφορίες στο διαδίκτυο, γραμμές βοήθειας σε πρωτεύοντα θέματα όπως είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός. Ο βαθμός εμπλοκής των  γονέων ήταν σημαντικός, γιατί 

δόθηκε αφορμή για συζητήσεις στο σπίτι,  συμμετείχαν  εθελοντικά στην διαδικασία 

με τα ερωτηματολόγια και  συνέβαλλε στην καλύτερη επικοινωνία  με τα παιδιά τους. 

Για τους καθηγητές Οικιακής Οικονομίας το βιβλίο των επιλογών μου  ήταν μια 

ανανέωση για την εκπαιδευτική  τους δραστηριότητα. Το διδακτικό πακέτο κάλυπτε  

ένα σημαντικό μέρος της ύλης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και το 

εγχειρίδιο του καθηγητή ήταν χρήσιμο. Δόθηκε αφορμή για πολλές συζητήσεις  με 

τους μαθητές, που είχε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές. 

Είχαν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας όσο και τις νεότερες όπως  την ομαδοσυνεργατική, τη βιωματική και 

άλλες. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν ότι το βιβλίο των επιλογών μου είναι 

ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο διδασκαλίας για τους καθηγητές Οικιακής 

Οικονομίας.  

 

Η πρόσφατη εμπειρία 

 

Μετά την πρώτη προσπάθεια γνωριμίας και πειραματισμού με την συγκεκριμένη 

έκδοση το σχολικό έτος 2013-2014, αλλά και την θετική εμπειρία που αποκομίσθηκε 

μέσα από τις αντιδράσεις των μαθητών αποφασίσθηκε να δουλευτεί στις τάξεις μας 

εκ νέου και κατά το τρέχον έτος. Ειδικότερα, κατά το σχολικό έτος 2014-2015 

εργαστήκαμε στο κεφάλαιο της υγιεινής διατροφής και στο σε αυτό που αφορά τον 

δραστήριο τρόπο ζωής.  

Κατά τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων μαθημάτων για να καλλιεργηθεί η 

ενεργητική συμμετοχή των μαθητών ξεκινούσαμε με ελεύθερο διάλογο ή καταιγισμό 

ιδεών ανάλογα με το θέμα που επικεντρωνόμασταν κάθε διδακτική ώρα. Όπου ήταν 

αναγκαία η σφαιρική προσέγγιση θεμάτων, όπως, η πρόσφορα των θρεπτικών 

συστατικών στο σώμα μας δουλέψαμε με την μέθοδο συνθετικής δημιουργικής 

εργασίας, γνωστή ως project,  σε συνεργασία με την καθηγήτρια της Πληροφορικής. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ετοίμασαν τη δική τους διαφήμιση-ενημέρωση 

για μια συγκεκριμένη ομάδα θρεπτικών συστατικών που τους ανατέθηκε. Στην 

συνέχεια τα τελικά προϊόντα των εργασιών κάθε ομάδας, μετά από έρευνα υλικού στο 

διαδίκτυο, παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης και ακολούθησε συζήτηση και 

καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ένας μέρος των εργασιών αναρτήθηκε στον 

διαδικτυακό πίνακα που δημιουργήσαμε -padlet- για να γίνει η διάχυση των 

πληροφοριών μέσα από το site του σχολείου. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες της 

ενότητας βοήθησαν στον αναστοχασμό και στην διερεύνηση των επιλογών που 

κάνουν οι μαθητές μέσα από την καθημερινότητά τους.  Με την ολοκλήρωση της 
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ενότητας δόθηκε η αφορμή να συζητήσουμε για την ευζωία και ευεξία. 

Συνειδητοποιήσαμε ότι η υγιεινή διατροφή δεν είναι  η μόνη προϋπόθεση για 

επιτευχθεί αυτό, έτσι αποφασίστηκε να εργαστούμε στην ενότητα που αφορά τον 

Δραστήριο Τρόπο Ζωής. Για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την ενότητα πριν το 

τέλος της σχολικής χρόνιας αποφασίσαμε να γίνει διαθεματική εργασία από τους 

μαθητές  κάθε τμήματος με τίτλο « Βάλε κίνηση στη ζωή σου, μπες στη δράση!». Οι 

μαθητές έχοντας οδηγό την σχετική ενότητα του βιβλίου αναζήτησαν τα οφέλη της 

σωματικής δραστηριότητας στο μυαλό, στο σώμα, στην ψυχολογία και στην υγεία 

του ανθρώπου, και σε συνεργασία με τον καθηγητή της Γυμναστικής ετοίμασαν τις 

δικές τους ασκήσεις ή αθλήματα μέτριας και έντονης έντασης που μπορεί να 

συμπεριλάβει ένας έφηβος στην ζωή του. Τέλος, οι μαθητές που είναι ήδη αθλητές 

παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης λεπτομέρειες γι’ αυτή τους την 

δραστηριότητα. Τα ευρήματα και οι απόψεις των μαθητών παρουσιάστηκαν και 

συζητήθηκαν στην τάξη ενώ στη συνέχεια αναρτήθηκε ένα μέρος αυτών στο padlet. 

 Τα αποτελέσματα μέσα από την εμπειρία μας ήταν να αυξηθεί ο ενθουσιασμός και 

το ενδιαφέρον των μαθητών, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και 

συνεργασία, να ενισχυθούν και να διευκολυνθούν οι συνεργατικές δραστηριότητες 

και η επικοινωνία μεταξύ των μελών της τάξης. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με 

ποικίλες καταστάσεις πάνω στην διατροφή και την σωματική άσκηση, γνώρισαν 

καλύτερα των εαυτό τους και είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι 

σε αυτά τα θέματα.    

 

Συμπεράσματα 

 

Το διδακτικό πακέτο «οι επιλογές μου» που εκδόθηκε από τον Generation Europe 

Foundation, διανεμήθηκε σε τρεις χώρες της Ευρώπης, (Αγγλία, Γερμανία και 

Ελλάδα) πέτυχε το σκοπό για τον  οποίο δημιουργήθηκε. Προώθησε έναν υγιεινό 

τρόπο ζωής σε μαθητές 12-14 ετών τονίζοντας την σπουδαιότητα της κοινωνικής, 

ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Βοήθησε τους εφήβους να υιοθετήσουν σωστές 

διατροφικές συνήθειες, να συμπεριλάβουν τη φυσική δραστηριότητα στη ζωή τους, 

να  διαχειρίζονται συναισθήματα και συμπεριφορές και τέλος να κάνουν σωστές 

επιλογές. Ο διαθεματικός χαρακτήρας του βιβλίου έδωσε την δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς  να διαφοροποιήσουν  τη διδασκαλία τους. Κατά την αξιολόγησή του, 

από τον ίδιο τον οργανισμό, κρίθηκε επιτυχές ως προς την επίτευξη των στόχων. Στην 

Ελλάδα, διδάχθηκε με επιτυχία σε 186 δημόσια και ιδιωτικά  σχολεία, κυρίως από 

καθηγητές Οικιακής Οικονομίας, καθώς η θεματολογία είναι κοινή με αυτή του 

αντίστοιχου μαθήματος όπως διατροφή, αγωγή υγείας, αγωγή καταναλωτή, λήψη 

αποφάσεων κ.α. και αποτελεί ένα εξαιρετικό διδακτικό εργαλείο. Η επιτυχία αυτή 

οδήγησε μερικούς καθηγητές να το χρησιμοποιήσουν και την επόμενη χρονιά. 
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Παράλληλα Εργαστήρια: 

 

«Βρίσκω Εταίρους με τη βοήθεια του Etwinning μια πρώτη γνωριμία 

με την πλατφόρμα» 

 

“Finding etwinning partners: A brief demonstration of the platform”  

 

 

Εισηγήτριες:  

Παπαναστασάτου Ευσταθία 

Μsc Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 1o Γυμνάσιο Ηλιούπολης 

Mail: papanastasatou@yahoo.com 

1
ο
 ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

Ηρώς Κωνσταντοπούλου Έναντι 121, Ηλιούπολη 

 

Κατσαδήμα Γεωργία 

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, 66ο Γυμνάσιο Αθήνας- «Αριστόκλειον» 

Mail: gkatsadima@gmail.com 

3
ο
  ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 

Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου, 12137, Περιστέρι 

 

Papanastasatou Efstathia 

1st Gimnasio of Ilioupolis 

Katsadima Georgia 

66st Gimnasio of Athens 

 

Περίληψη: 
Το Etwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει μαθητές και 

εκπαιδευτικούς να συναντηθούν, να εμπνευστούν, να μοιραστούν γνώσεις, ιδέες, πολιτισμό και να 

εργαστούν από κοινού ως μια κοινότητα δικτύωσης. Aφορά «αδελφοποίηση» σχολείων διαφορετικών 

χωρών μέσω του Διαδικτύου και ενισχύει την μεταξύ τους συνεργασία για την ολοκλήρωση ενός 

παιδαγωγικού έργου, με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 

Οι εισηγήτριες ανέπτυξαν το θέμα τους με βιωματική προσέγγιση απευθυνόμενες σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα βιωματικά εργαστήρια ενισχύουν πολύπλευρα την 

εμπέδωση της γνώσης μέσω της ολικής κινητοποίησης του συναισθήματος, του σώματος και του νου, 

προσφέροντας αλληλεπίδραση με συναδέρφους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη δυνατότητα προγραμματισμού και 

διαχείρισης ενός etwinning project,  τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας και των Web 2.0 tools στην 

εφαρμογή του, καθώς και την ανάγκη εμψύχωσης των μαθητών ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και να 

ωφεληθούν μέγιστα από την συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός των συγκεκριμένων 

εργαστηρίων ήταν οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν σε θεωρητική και πρακτική βάση τη λειτουργία και τις 

δυνατότητες της πλατφόρμας etwinning και να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Καθ’ όλη 

την διάρκεια των εργαστηρίων προσφέρθηκε έντονη υποστήριξη ώστε οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  να 

είναι σε θέση να υλοποιήσουν ένα πλήρες και ποιοτικό έργο etwinning.  

 
Λέξεις κλειδιά: διαδραστικότητα, etwinning, επιμόρφωση, καθηγητές, Οικιακή Οικονομία, παρουσίαση, 

συνεργασία 

 

Abstract: 
Etwinning is a European program that is designed to help pupils and teachers by inspiring gathering 

and sharing ideas, knowledge and culture. It is about the “twinning” of schools from different 

countries through the internet and amplifies their cooperation for the completion of a pedagogical 

mailto:papanastasatou@yahoo.com
mailto:gkatsadima@gmail.com
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action, with the development of Information Technologies. The conference speakers developed their 

subjects with an experiential approach to the participating teachers of primary and secondary schools. 

The experiential labs strengthen the knowledge of a person through the motivation of his emotions. In 

this case the mail focus was the programming and the operation of an etwinning project and the 

creative use of the web 2.0 tools on it. Also we are looking to present ways to encourage the pupils to 

be as active as they can be in order to gain the maximum of this educational procedure. The main 

reason of this lab was so the teachers learn about the platform of etwinning in a theoretical and a 

practical base. Strong support given by the conference speakers to encourage the  participating 

teachers to be part of the etwinning project.  

 
Key words: cooperation, etwinning, Home economics, interactivity, presentations, teachers, training 

 
Συμμετέχοντες: 24 εκπαιδευτικοί στο 1

ο
 ΠΕΚ - 27 εκπαιδευτικοί στο 3

ο
 ΠΕΚ 

Διάρκεια Εργαστηρίων: 10:30πμ – 14:00μμ 

 

Το etwinning είναι μια καινοτόμος δράση με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 

2005, η οποία για τα έτη 2004-2006 αποτελεί μέρος του Comenius, του 

προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία και αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις 

σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου. Στα 

περιγραφόμενα εργαστήρια δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας με το πρόγραμμα, την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και τους τρόπους εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών 

έργων.  

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι εισηγήσεις εστίασαν στην παρουσίαση 

θεωριών και πρακτικών εφαρμογών, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα και 

βιντεοπροβολέα σε συνδυασμό με συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της 

ολομέλειας. Το περιεχόμενο κινήθηκε μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο που είχε 

οριστεί από τους εισηγητές, αλλά ήταν ευέλικτο σε τροποποιήσεις αλλαγές και 

προσθήκες βάση των αναγκών της ομάδας, οι οποίες προέκυπταν από ερωτήσεις των 

συντονιστών-εκπαιδευτών. Διαπιστώθηκε αν οι εκπαιδευτικοί έχουν λογαριασμό 

στην πλατφόρμα και αν έχουν πραγματοποιήσει έργο ή τι ήθελαν να ακούσουν και 

γιατί. Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή μικρής κλίμακας σε υπολογιστές διότι στη ροή 

του εργαστηρίου παρατηρήθηκαν κενά σε θεωρητικό επίπεδο και προέκυψε 

εντονότερη η ανάγκη θεωρητικής προσέγγισης σε πρώτο επίπεδο. Από την άλλη δε, 

εκφράστηκε και η επιθυμία για ανατροφοδότηση σε μελλοντική συνάντηση για 

περαιτέρω βιωματική προσέγγιση, κυρίως σε εργαλεία Web  2.0. 

Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν στα εξής οκτώ στάδια: 

1
ο 
στάδιο:  

Γνωριμία των μελών της ομάδας με τις εκπαιδεύτριες και μεταξύ τους, καθώς και 

προσέγγιση των αναγκών των συμμετεχόντων μέσω ερωταπαντήσεων σχετικά με το 

αν έχουν προφίλ ή αν έχουν ήδη πραγματοποιήσει έργο e-twinning. 

2
ο 
στάδιο:  

Παρουσίαση: Η συμβολή των ΤΠΕ και ειδικότερα των εργαλείων του web 2.0 στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σε συνδυασμό με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 

3
ο 
στάδιο: 

Παρουσίαση: Ιστορική αναδρομή του προγράμματος από την έναρξη του το 2005 έως 

σήμερα σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα στην Ελλάδα. 

 

4
ο 
Στάδιο:  

Γνωριμία με την πλατφόρμα e-twinning. 

 Πώς δημιουργώ λογαριασμό στην πλατφόρμα  

 Δημιουργία των προφίλ των εκπαιδευτικών  
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 Περιήγηση στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης («Ανακαλύψτε», 

«Συνεργαστείτε», «Λάβετε Υποστήριξη»).  

Η διαδικτυακή πύλη διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό Ενοτήτων Έργων τα οποία 

μπορούν να λειτουργήσουν σαν “συνταγές” για νέους etwinners, ούτως ώστε να 

πάρουν ιδέες και να  εμπνευστούν για να δημιουργήσουν, να προγραμματίσουν και 

να διαχειριστούν ένα δικό τους έργο. Τα πακέτα έργων παρέχουν δραστηριότητες που 

ισορροπούν τα τεχνικά, συλλογικά και παιδαγωγικά οφέλη της εργασίας. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί κερδίζουν χρόνο, ξεκινούν εύκολα και βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, 

ενώ από την άλλη δίνονται ιδέες και κίνητρα στους μαθητές ώστε να ενθαρρυνθούν 

να εργαστούν με τους συνεργάτες τους. Για το λόγο αυτό οι εκπαιδεύτριες 

κατεύθυναν βήμα βήμα τους εκπαιδευτικούς στην εύρεση όλου του φάσματος 

υποστήριξης που διαθέτει η πλατφόρμα ενώ παράλληλα τους παρότρυναν να 

μελετήσουν βραβευμένα έργα.  

Ως προς το Desktop παρουσιάστηκαν οι εξής ενότητες:  

i. Γνωριμία με την αρχική σελίδα μας - επεξεργασία προφίλ - εισαγωγή 

προσωπικών στοιχείων, σχολείου, προτιμήσεων, φωτογραφιών 

ii. Διαδικασία εύρεσης etwinners - επιλογή αναζήτησης με βάση τις κατηγορίες 

που δίνονται – αποστολή αιτημάτων επαφής.  

iii. Πώς δημιουργώ ένα νέο έργο – αναζήτηση από τα πακέτα που υπάρχουν 

iv. Καθορισμός του θέματος, των διαδικασιών, οργάνωση και προτάσεις για την 

συνεργασία 

v. Περιήγηση στις Πηγές και στην Υποστήριξη  

Ως προς την ενεργοποίηση της εικονικής τάξης Twinspace παρουσιάστηκαν:  

 Περιήγηση στην πλατφόρμα 

 Δημιουργία σελίδων 

 Επεξεργασία σελίδων 

 Ανέβασμα υλικού και ενσωμάτωση αρχείων  

 Ενσωμάτωση εργαλείων του web 2.0  

 Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού 

 Προσθήκη μελών 

 Δημιουργία των προφίλ των μαθητών 

 Καθορισμός των ρόλων  

 Δημιουργία ομάδων εργασίας  

 Καταγραφή εντυπώσεων στο forum και στα blogs, ανταλλαγή e-mails   

 Παιχνίδια γνωριμίας ομάδας: “ who is who” & “meet me there”  

5
ο 
Στάδιο:  

Σύντομη περιγραφή ποιοτικών και διακεκριμένων έργων σε ενότητες του μαθήματος 

της Οικιακής Οικονομία που υλοποιήθηκαν από τις εισηγήτριες  - τρόποι 

πραγματοποίησης εβδομάδων φιλοξενίας μαθητών   

6
ο 
Στάδιο:  

Γνωριμία με εργαλεία Web 2.0:  

Padlet – δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικό τοίχο  

Voki– δημιουργία avatars  

Flipsnack – ηλεκτρονικά βιβλία 

Ιssuu - ηλεκτρονικά βιβλία 

Kizoa –δημιουργία βίντεο – παρουσιάσεων  

Google  Drive – σκοπός, δημιουργία λογαριασμού, δυνατότητες εργαλείων, τρόπος 

χρήσης, πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών  

Watch2gether - ταυτόχρονη παρακολούθηση video και ταυτόχρονος σχολιασμός από 

τους μαθητές 
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Βubbl.us - εννοιολογικοί χάρτες  

TitanPad - ταυτόχρονη επεξεργασία κειμένου από πολλούς χρήστες  

Postmywall – δημιουργία κολάζ  

Wordle.net - αφίσες με τη μορφή σύννεφου 

Drawitlive - ζωγραφική σε ομάδες 

SurveyMonkey – πραγματοποίηση στατιστικής έρευνας  

 

7
ο
 Στάδιο: Υπηρεσιακά διαδικαστικά ζητήματα 

 Συμπλήρωση του εβδομαδιαίου διδακτικού ωραρίου 

 Συμπλήρωση της Κάρτας Προόδου  

 Υποβολή για Ετικέτα Ποιότητας 

 Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς 

8
ο
 Στάδιο: Επίλυση αποριών και ανταλλαγή emails  

 

Οι συμμετέχοντες στο τέλος του εργαστηρίου εξέφρασαν επιθυμία για υλοποίηση 

έργων e-twinning ενώ προτάθηκε ανατροφοδότηση γνώσης σε μελλοντικό βιωματικό 

εργαστήριο με πρακτική εφαρμογή σε υπολογιστές και επιμόρφωση σε περισσότερα 

εργαλεία Web 2.0. Παράλληλα διευκολύνθηκε μελλοντική επικοινωνία με τους 

εισηγητές αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών μέσω της ανταλλαγής email ώστε να 

υπάρξει αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

μελλοντικών έργων.  

Η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εργαστηρίων κρίθηκε ιδιαίτερα 

εποικοδομητική καθώς οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών, να επιλύσουν απορίες, να εκφράζουν 

τους προβληματισμούς τους να λάβουν θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική υποστήριξη 

σε όλα τα στάδια υλοποίηση μελλοντικών ποιοτικών έργων etwinning.  
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