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Εισαγωγή
Τι είναι οι ικανότητες;

Η ικανότητα μπορεί να οριστεί ως ένας «σύνθετος συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, 
αντιλήψεων, αξιών, στάσεων και επιθυμιών που οδηγούν σε αποτελεσματική, ενσώματη 
ανθρώπινη δράση στον κόσμο σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα»1. Η απόκτηση ικανοτήτων, 
ως εκ τούτου, σημαίνει ότι το άτομο είναι σε θέση να εφαρμόσει αποτελεσματικά 
ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για να αντιδρά με επιτυχία σε μια 
κατάσταση ή να λύσει ένα πρόβλημα στον πραγματικό κόσμο. Ο όρος «ικανότητα» 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία τη δεκαετία του 1970 σε σχέση με το 
εργασιακό περιβάλλον, για την αναφορά σε ό,τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι πέρα από 
τα τυπικά προσόντα τους για να ενεργούν αποτελεσματικά σε διάφορες περιστάσεις 
εργασίας2. Τη δεκαετία του 1980, οι προσεγγίσεις με βάση τις ικανότητες άρχισαν να 
αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Έκτοτε, η έννοια της εκπαίδευσης που βασίζεται στις ικανότητες έχει 
επεκταθεί στη γενική παιδεία, όπως εξηγείται παρακάτω. 

Οι βασικές ικανότητες μπορούν να διατυπωθούν και να κατανοηθούν ποικιλοτρόπως, 
ανάλογα με το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο3. Οι ικανότητες μπορεί να βασίζονται τόσο σε 
ένα γνωστικό αντικείμενο όσο και να είναι εγκάρσιες (διαθεματικές). Εκτός από τους εθνι-
κούς ορισμούς και πλαίσια, υπάρχουν διάφορα διεθνή πλαίσια δεξιοτήτων, συμπεριλαμ-
βανομένης της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Βασικές Ικανότητες για 
τη Διά Βίου Μάθηση4, το πλαίσιο της UNESCO5, το πλαίσιο του ΟΟΣΑ DESECO6, το πλαίσιο 
των συμπράξεων Partnerships 217, καθώς και το πλαίσιο ATC21S8. Ενώ το eTwinning ανα-
γνωρίζει την ύπαρξη ποικίλων διεθνών πλαισίων, καθώς και τον πλούτο του κάθε εθνι-
κού πλαισίου που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με το περιβάλλον και τον πολιτισμό της 
εκάστοτε χώρας, χρησιμοποιεί τη σύλληψη των Βασικών Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως σημείο αναφοράς για τα προγράμματα που αναφέρονται στο παρόν βιβλίο.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των 8 Βασικών Ικανοτήτων

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο9 περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 Βασικές Ικανότητες, οι οποίες 
θεωρούνται απαραίτητες για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ιδιότητα 
του ενεργού πολίτη, την κοινωνική ένταξη και απασχόληση όλων των ατόμων.  

1.  Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα

2.  Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες

3.  Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία

4.  Ψηφιακή ικανότητα

5.  Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn)

6.  Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

7.  Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα

8.  Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση
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Αυτές οι βασικές ικανότητες είναι όλες αλληλένδετες, και σε κάθε περίπτωση 
έμφαση δίνεται στην κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την 
επίλυση προβλημάτων, την αξιολόγηση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων και την 
εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων.

Ο ακριβής ορισμός κάθε ικανότητας δίνεται στις ενότητες του παρόντος βιβλίου που 
ακολουθούν, και κάθε φορά προβάλλονται δύο ή τρία υποδειγματικά έργα eTwinning 
μέσω βίντεο και άλλων μέσων για να φανεί πώς εκπαιδευτικοί και μαθητές εργάστηκαν 
για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης ικανότητας μέσω του έργου τους, στο πλαίσιο του 
eTwinning. 

Για ποιους λόγους είναι αναγκαία η εκπαίδευση με βάση τις ικανότητες;

Η ανάγκη να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες στο σχολείο αποκτάει όλο και μεγαλύτερη 
σημασία και πρόσφατα έχει βρεθεί σε εξέχουσα θέση στα εκπαιδευτικά συστήματα 
όλου του κόσμου, χάρη σε κοινωνικά και οικονομικά κίνητρα, καθώς και τις εξελίξεις 
στην εκπαιδευτική έρευνα. Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και της καταλληλότητας 
των ικανοτήτων που αποκτούν οι μαθητές πριν την ολοκλήρωση της επίσημης 
εκπαίδευσης αναγνωρίζεται ευρέως, κυρίως λόγω της υψηλής ανεργίας των νέων στην 
Ευρώπη. Απαιτούνται γνώσεις και βασικές δεξιότητες, αλλά δεν επαρκούν πλέον για 
να καλύψουν τις πολύπλοκες απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνικών διεκδικήσεων σε 
μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία. Σε έναν αυξανόμενα ψηφιακό 
κόσμο, όπου τα επαγγέλματα που βασίζονται σε λειτουργικές ικανότητες μειώνονται, 
η προσανατολισμένη στις ικανότητες εκπαίδευση αποκτά βαρύνουσα σημασία. 
Εκπαιδευτικές έρευνες, όπως η κοινωνική προοπτική της μάθησης του John Dewey και οι 
θεωρίες της κονστρουκτιβιστικής μάθησης τονίζουν επίσης τη σημασία της ανάπτυξης 
ικανοτήτων σε ένα πλαίσιο κοινωνικής μάθησης, όπου η μάθηση εμπλέκει τον μαθητή 
με τρόπο ενεργό σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις. 

Πώς ανταποκρίνονται τα εκπαιδευτικά συστήματα σε αυτή την ανάγκη;

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν εισαγάγει την έννοια των βασικών ικανοτήτων 
και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα εθνικά προγράμματα σπουδών τους ή στα 
επίσημα έγγραφα προσανατολισμού για την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας. Για παράδειγμα, πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο έχουν συντελεστεί στο Βέλγιο, 
τη Γαλλία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία και τη Μάλτα10. Σε χώρες, όπως 
η Φινλανδία και η Σουηδία, όπου μια προσέγγιση βάσει των ικανοτήτων εφαρμόζεται 
ουσιαστικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, πρόσφατες ή τρέχουσες εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις δίνουν εκ νέου έμφαση στην κεντρική θέση που κατέχουν οι βασικές 
ικανότητες στα νέα προγράμματα σπουδών και πρόκειται να εισαχθούν στο εγγύς 
μέλλον. Ωστόσο, αλληλοσυνδεόμενες προσεγγίσεις βάσει των οποίων αναμορφώνονται 
η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση των μαθητών, οι μαθησιακοί πόροι και 
η οργάνωση της σχολικής μονάδας μάλλον σπανίζουν στις μέρες μας. Η ανάγκη μιας 
τέτοιας ολιστικής και αλληλένδετης προσέγγισης για την αποτελεσματική εφαρμογή μιας 
εκπαίδευσης που βασίζεται στις ικανότητες είναι σαφής. 

Η εφαρμογή των βασικών ικανοτήτων στα σχολεία δεν εξαντλείται στον προσδιορισμό 
τους στα προγράμματα σπουδών, αλλά αφορά και στην ανάπτυξη των κατάλληλων 
δομών και μεθόδων διδασκαλίας. Λόγω της διαθεματικής τους φύσης, κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται διεπιστημονικότητα, διαθεματική διδασκαλία και, ως εκ τούτου, καθολικό 
προγραμματισμό στα σχολεία.

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Τ Ω Ν  Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  e T w i n n i n g
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Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες των 
μαθητών; 

Η κύρια συνιστώμενη προσέγγιση για την διδασκαλία των βασικών ικανοτήτων είναι 
μέσω της παροχής διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης, όπου οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρακτικές, ερευνητικές εργασίες. Αυτά τα περιβάλλοντα 
μάθησης, που προάγουν τη συνεργατική και διεπιστημονική μάθηση, υποβοηθούνται όλο 
και περισσότερο από την τεχνολογία. Η μάθηση βάσει συνθετικών εργασιών (projects) 
είναι μια μέθοδος ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, 
καθώς αρκετές βασικές ικανότητες καλλιεργούνται ταυτόχρονα με διαθεματικό τρόπο. 
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα έργα eTwinning μπορεί να αποτελέσουν ένα επιτυχημένο 
μέσο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, όπως φαίνεται στο παρόν βιβλίο. 
Ενώ η μάθηση βάσει συνθετικών εργασιών ενθαρρύνει τους μαθητές να είναι ενεργοί 
και υπεύθυνοι για τη μόρφωσή τους, οι δραστηριότητες θα πρέπει να υποστηρίζονται με 
υλικό (scaffolding) και ρητές οδηγίες από το δάσκαλο, όπου χρειάζεται. Συγκεκριμένα, οι 
μαθητές χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν 
ανεξάρτητα, την ικανότητα δηλαδή να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Τα σχολεία 
οφείλουν να εξετάσουν την κοινωνική και συναισθηματική ευημερία των μαθητών και 
να επιτρέπουν μια πιο αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση.

Ελπίζουμε ότι τα παρακάτω παραδείγματα που δείχνουν πώς τα έργα eTwinning 
λειτούργησαν αποτελεσματικά για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών θα 
εμπνεύσουν πολλούς περισσότερους εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν σε έργα που θα 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να μάθουν.

1   Hoskins, B και Deakin Crick R., (2010) Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different 
currencies or two sides of the same coin? European Journal of Education, Τόμ. 45, Αριθμός 1, Μάρτιος. 

2   Legendre Marie-Françoise (2008). « La notion de compétence au coeur des réformes curriculaires :  
Effet de mode ou moteur de changements en profondeur ? »

3   Για μια λεπτομερή περιγραφή του τρόπου που οι επιμέρους χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης καθορίζουν και 
εφαρμόζουν τις βασικές ικανότητες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, παρακαλείσθε να ανατρέξτε στην 
έκθεση του Eurydice Developing Key Competences at School in Europe (ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων 
στα σχολεία της Ευρώπης) και τη σειρά των εκθέσεων ανά χώρα και των περιπτωσιολογικών μελετών του 
KeyCoNet (the European Policy Network on the Key Competences in School Education - το Ευρωπαϊκό 
δίκτυο πολιτικής για τις βασικές ικανότητες στη σχολική εκπαίδευση)

4   Διαθέσιμο εδώ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EL 
5   Διαθέσιμο εδώ: http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf 
6   Διαθέσιμο εδώ: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/

ΟΡΙΣΜΟΣandselectionofcompetenciesdeseco.htm
7   Διαθέσιμο εδώ: www.p21.org 
8   Διαθέσιμο εδώ: http://www.atc21s.org
9   Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση (2006/962 / ΕΚ), διαθέσιμο εδώ: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EL 

10   Για τον πλήρη κατάλογο των εθνικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση βλέπε Έκθεση Χαρτογράφησης 
της ΕΕ του KeyCoNet και των αντίστοιχων επισκοπήσεων ανά χώρα που διατίθενται στη διεύθυνση 

 http://keyconet.eun.org/project-results.
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf
http://keyconet.eun.org/


επικοινωνία στη 
μητρική γλώσσα
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Friends Fur-ever
Στόχος του έργου είναι να μάθουμε για τους σκύλους ως φίλους των ανθρώπων με 
εύθυμο και ενδιαφέροντα τρόπο, έχοντας υπόψη τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης 
του Χάουαρντ Γκάρντνερ.

Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα είναι η ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, 
σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων, τόσο σε προφορική όσο και σε 
γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή), και η ικανότητα γλωσσικής 
αλληλεπίδρασης με κατάλληλο και δημιουργικό τρόπο σε ολόκληρο το φάσμα των 
κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων: στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, στην 
εργασία, στο σπίτι και στον ελεύθερο χρόνο.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Η ικανότητα επικοινωνίας απορρέει από την επαρκή γνώση της μητρικής γλώσσας, η οποία 
είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της διανοητικής ικανότητας του ατόμου να ερμηνεύει 
τον κόσμο και να συνάπτει σχέσεις με τους άλλους. Η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 
απαιτεί το άτομο να έχει γνώση του βασικού λεξιλογίου, της λειτουργικής γραμματικής 
και των λειτουργιών της γλώσσας. Περιλαμβάνει τη γνώση των βασικών τύπων λεκτικής 
αλληλεπίδρασης, ενός φάσματος λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών κειμένων, των 
βασικών χαρακτηριστικών της μορφολογίας της γλώσσας και του τρόπου που η γλώσσα 
και η επικοινωνία διαφοροποιούνται σε διαφορετικά πλαίσια. Τα άτομα θα πρέπει να 
έχουν τις δεξιότητες να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά σε διάφορες επικοινωνιακές 
καταστάσεις και να ελέγχουν και να προσαρμόζουν την επικοινωνία τους στις απαιτήσεις 
της περίστασης. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει, επίσης, την ικανότητα αναγνώρισης και 
χρήσης διαφόρων  ειδών κειμένων, την έρευνα, τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, 
τη χρήση βοηθημάτων καθώς και την προφορική και γραπτή διατύπωση και έκφραση 
επιχειρημάτων με τρόπο πειστικό, κατάλληλο για το εκάστοτε συγκείμενο. Μια θετική στάση 
ως προς την επικοινωνία στη μητρική γλώσσα περιλαμβάνει τη διάθεση για κριτικό και 
εποικοδομητικό διάλογο, την εκτίμηση αισθητικών ιδιοτήτων και την προθυμία επιδίωξής 
τους, καθώς και ενδιαφέρον για την αλληλεπίδραση με άλλους. Αυτό προϋποθέτει 
συνειδητοποίηση του αντίκτυπου που η γλώσσα έχει σε τρίτους και της ανάγκης να 
κατανοείται και να χρησιμοποιείται η γλώσσα θετικά και με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

http://youtu.be/LlVnLinmwk8  |   http://youtu.be/YFZMiEJqgtk
Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών:

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=68520 

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=921&klang=el&lang=el

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μια δραστηριό-
τητα γιατί μου άρεσαν όλες» 

Andrei Ungureanu από τη Ρουμανία

«Οι μαθητές δεν συνειδητοποιούσαν ότι 
μάθαιναν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα» 

Maureen, δασκάλα στο Ηνωμένο
 Βασίλειο

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/friends_fur_ever  
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Bookraft
«Οι σχολικοί βιβλιοθηκονόμοι συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς στην Πολωνία, την 
Κύπρο και την Ελλάδα για την ενίσχυση της απόλαυσης της ανάγνωσης μέσω κατασκευών 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων.»

«Περάσαμε υπέροχα στη βιβλιοθήκη του 
σχολείου και μαθαίνουμε νέα, σύγχρονα 
και δημιουργικά πράγματα»

Μαθητής από την Πολωνία

«Η συνεργασία και η επικοινωνία με τους Πολω-
νούς φίλους μας ήταν εξαιρετική ... καταλαβαί-
ναμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον» 

Cornelia Melcu, δασκάλα από τη Ρουμανία

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Twinnies around the world
«Το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει μια ιστορία γραμμένη από τους μαθητές όλων 
των συνεργαζόμενων σχολείων. Κάθε σχολείο πρέπει να γράψει ένα μέρος της ιστορίας 
που διαδραματίζεται στη χώρα του, παρουσιάζοντας τους βασικούς ήρωες κοντά 
σε διάσημα αξιοθέατα και μέρη, σε συγκεκριμένες πόλεις, τρώγοντας παραδοσιακά 
πιάτα, παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια και ούτω καθεξής. Η ιστορία πρέπει να είναι 
γραμμένη στα αγγλικά.»

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=661&klang=el&lang=el

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=801&klang=el&lang=el

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/bookraft 

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
http://youtu.be/2z_CdUjOfBQ

Ιστολόγιο:  http://twinnies2010.blogspot.be/

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/twinnies_around_the_world

Συνέντευξη εκπαιδευτικού:  http://youtu.be/b61fi7UkLWc 

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/connect/browse_people_
schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=el&n=33902

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=28256
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Η άποψη της ειδικού
Επικοινωνία: η ικανότητα να αλληλεπιδρούμε, να αφηγούμαστε, να εξηγούμε και να 
περιγράφουμε τον κόσμο γύρω μας ξεκινάει από τη μέρα που γεννιόμαστε. Όσο 
μεγαλώνουμε και κατακτούμε τη γλώσσα, η ικανότητά μας να κατανοούμε τον κόσμο 
μας αυξάνεται∙ όσο πλουσιότερο το λεξιλόγιό μας, τόσο καλύτερα μπορούμε να 
εκφράσουμε, λεκτικά, πολύ σύνθετες και αφηρημένες σκέψεις και συναισθήματα, τόσο 
καλύτερα μπορούμε να διαμορφώσουμε και να ελέγξουμε τον κόσμο μας. Αυτή η 
επικοινωνία, βέβαια, ξεκινάει με τη γνώση και κατανόηση της μητρικής μας γλώσσας και, 
βέβαια, συνδέεται στενά με την ευρύτερη έννοια του αλφαβητισμού.

Γι’ αυτόν το λόγο, είναι τόσο σημαντική η ανάπτυξη της συγκεκριμένης ικανότητας, ξεκι-
νώντας από μια πολύ νεαρή ηλικία και συνεχίζοντας μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της 
επίσημης εκπαίδευσης. Ο Wittgenstein, ο μεγάλος φιλόσοφος που μελέτησε τη γλώσσα, 
έγραψε ότι «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου» (Tractatus Logico-
Philosophicus). Αν δεν έχω τις λέξεις για να εκφράσω τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
μου, τότε περιορίζομαι ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον κόσμο μου. 
Αυτό αποκτάει μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας, σε έναν κόσμο γρήγορης επικοινω-
νίας, επιφανειακής ανάλυσης και τρίλεπτων πληροφοριακών μηνυμάτων.

Τα τρία έργα που προβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της ικανότητας αποτελούν εξαίρετα 
παραδείγματα για το πώς η ανάπτυξη της έκφρασης μπορεί να προσεγγιστεί με τρόπο 
που να παρέχει ένα συναρπαστικό και οικείο μέσο για την καλύτερη εκμάθηση της 
μητρικής γλώσσας. Τα δύο έργα που αφορούν μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
υιοθετούν πολύ διαφορετικά θέματα, αλλά έχουν πολλά κοινά σημεία. Οι γραπτές και 
προφορικές ασκήσεις στη μητρική γλώσσα ήταν πολύ σημαντικές∙ και για τα δύο έργα 
τα θέματα επιλέχτηκαν μέσω συζήτησης στην τάξη και με τη συμμετοχή των μαθητών, 
έτσι ώστε να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Ειδικότερα, στο Friends Fur-ever, οι 
εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι γράφοντας για τα κατοικίδιά τους, οι μαθητές μπορούσαν 
να εκφράσουν τις σκέψεις για συναισθήματα που βίωναν, όπως ένα οικογενειακό πένθος, 
κάτι που θα ήταν απίθανο να συμβεί στον ίδιο βαθμό με μια απευθείας προσέγγιση του 
θέματος. Το έργο Twinnies around the world λειτούργησε καλά με τους πολύ μικρούς σε 
ηλικία μαθητές και συνέβαλε στην κατάκτηση δεξιοτήτων στη μητρική γλώσσα μέσω της 
αφήγησης παραμυθιού.

Το τελικό έργο σε αυτήν την ενότητα, το Bookraft ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο 
ενέπλεξε τους μαθητές, όχι μόνο στην ανάγνωση κλασικών κειμένων, αλλά και στην 
απόδοσή τους, μέσω της θεατρικής αναπαράστασης, του τραγουδιού και της τέχνης. Το 
έργο ζωντάνεψε τις λέξεις, το κείμενο και την έκφραση για τα παιδιά και τα βοήθησε να 
κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τον γραπτό λόγο και τη δύναμη του προφορικού. 

Πολύ σωστά η συγκεκριμένη ικανότητα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα των 
ικανοτήτων, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση για τη μάθηση σε όλα τα άλλα γνωστικά 
αντικείμενα και την κατάκτηση γνώσεων. Αυτό που είναι, επίσης, σημαντικό, πέρα από 
τον τρόπο που η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται μέσω  των συγκεκριμένων έργων, αλλά 
και άλλων αυτής της ενότητας, είναι ο βαθμός στον οποίο βελτίωσε άλλες δεξιότητες, 
όπως την αίσθηση δημιουργικότητας των μαθητών, την κριτική ανάλυση και την 
ομαδική εργασία. Ένα έργο eTwinning μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και συναφών δεξιοτήτων με τρόπο οικείο και ενδιαφέροντα για το μαθητή.

A N N E  G I L L E R A N  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Σ
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επικοινωνία σε 
ξένες γλώσσες



Euroguide
«Το Euroguide είναι ένα Πολυμερές Έργο Comenius που στοχεύει στην εδραίωση και 
ανάπτυξη τόσο των επικοινωνιακών όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των 
συμμετεχόντων. Με τη δημιουργία μιας διετούς σύμπραξης, θα θέλαμε να δώσουμε 
στους μαθητές μας την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διεθνές πρόγραμμα, όπου 
μπορούν να ανακαλύψουν την ποικιλία και τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και πόλεων, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών. Άλλωστε, ο 
βασικός μας στόχος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εκάστοτε πολιτισμό και 
κοινωνία -προσεγγίζοντας τα με σεβασμό και διάθεση να μάθουν - και να προσφέρουμε 
μία ποικιλία δραστηριοτήτων στους νέους.»

Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές δεξιότητες 
της επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα: βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης 
και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε 
προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) σε ένα 
κατάλληλο φάσμα κοινωνικών και πολιτισμικών πεδίων (εκπαίδευση και κατάρτιση, 
εργασία, σπίτι, ελεύθερος χρόνος) σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του ατόμου. 
Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες απαιτεί επίσης δεξιότητες, όπως τη διαμεσολάβηση και 
τη διαπολιτισμική κατανόηση. Ο βαθμός επάρκειας του ατόμου δεν είναι ό ίδιος και στις 
τέσσερις διαστάσεις (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) ούτε σε όλες τις γλώσσες 
και εξαρτάται από το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, το περιβάλλον, τις ανάγκες 
και/ή τα ενδιαφέροντα του ατόμου.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Η ικανότητα στις ξένες γλώσσες απαιτεί τη γνώση του λεξιλογίου και της λειτουργικής 
γραμματικής και τη γνώση των βασικών τύπων λεκτικής αλληλεπίδρασης και των 
γλωσσικών υφών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώση των κοινωνικών συμβάσεων, καθώς 
και της πολιτισμικής διάστασης και διαφοροποίησης των γλωσσών. Οι βασικές δεξιότητες 
επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες συνίστανται στην ικανότητα κατανόησης προφορικών 
μηνυμάτων, έναρξης, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης συνομιλιών και ανάγνωσης, 
κατανόησης και παραγωγής κειμένων, κατάλληλων για τις ανάγκες του ατόμου. Τα 
άτομα θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα βοηθήματα κατάλληλα 
και να μαθαίνουν γλώσσες, έστω και άτυπα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Μια 
θετική στάση περιλαμβάνει την αναγνώριση της πολιτισμικής ποικιλότητας καθώς και το 
ενδιαφέρον και την περιέργεια για άλλες γλώσσες και για τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=62028 

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1101&klang=el&lang=el

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/euroguide

«Είναι βέβαιο ότι έχω βελτιώσει τα αγγλικά μου» 

Serena από την Ιταλία
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«Το eTwinning, είναι μια ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους και να βελτιώσω τα Αγγλικά μου (...) 
και σε υποχρεώνει τα μιλάς στα Αγγλικά. Πιστεύω ότι είναι όμορφο να γνωρίζεις πολιτισμούς 
και ανθρώπους» 

Xavier από την Ισπανία

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Moi, toi, lettres à nous
Το έργο αυτό επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ψηφιακού επιστολικού 
μυθιστορήματος, όπου οι μαθητές γράφουν γράμματα και απαντούν στις επιστολές των 
συμμαθητών τους από χώρες της Ευρώπης. Τα γράμματα βασίζονται σε θέματα που 
επελέγησαν με γνώμονα τα κοινά σημεία των μαθητών. Ανάλογα με την επιθυμία των 
μαθητών, το γραπτό περιεχόμενο διανθίζεται με βίντεο και φωτογραφίες.

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1106&klang=el&lang=el

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/moi_toi_lettres_a_nous

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=86896
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Η άποψη της ειδικού
Όπως δηλώνεται και στην εισαγωγή της παρούσας ενότητας, πολλές από τις πτυχές της 
ανάπτυξης ικανοτήτων στη μητρική γλώσσα ισχύουν και για την απόκτηση επάρκειας 
σε μια ξένη γλώσσα. Επιπλέον, φυσικά, η κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας έχει και μια 
πολιτισμική διάσταση, καθώς προϋποθέτει τη βίωση του ξένου πολιτισμού, την 
κατανόηση των εθίμων, των συνηθειών, των τρόπων συμπεριφοράς και της αίσθησης 
του χιούμορ του άλλου λαού, χωρίς να παραλείψουμε την τέχνη, τη λογοτεχνία και το 
θέατρο. Γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει; Επειδή η κατανόηση της γλώσσας και του 
πολιτισμού άλλων λαών μας επιτρέπει να τους αντιληφθούμε όπως πραγματικά είναι, να 
αποβάλουμε στερεοτυπικές απόψεις και εθνικές προκαταλήψεις που συχνά αφθονούν 
σε ορισμένες περιστάσεις, να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, ανεκτικοί και γενναιόδωροι.

Το Euroguide παρέχει το τέλειο όχημα για να πετύχουμε αυτό ακριβώς, καθώς οι μαθητές 
συνεργάστηκαν για να συντάξουν έναν οδηγό διαφορετικό, έναν οδηγό γραμμένο 
από εφήβους για εφήβους, όπου παρουσιάζουν τις πολιτισμικές και κοινωνικές πτυχές 
της χώρας τους που ενδιαφέρουν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Οι μαθητές σε 
αυτό το έργο είχαν την καλή τύχη να επισκεφτούν ο ένας το σχολείο του άλλου και να 
συναντηθούν διά ζώσης, κάτι που πρόσθεσε μια ιδιαίτερη διάσταση στη δουλειά τους.

Το άλλο έργο, Moi, toi, lettres à nous, ξεκίνησε από μια πολύ μικρότερη βάση, οι μαθητές 
συνεργάστηκαν σε ζευγάρια με κάποιον μαθητή από άλλη χώρα και ξεκίνησαν να 
γράφουν μια σειρά επιστολών ο ένας στον άλλον στην επιλεγμένη ξένη γλώσσα, η οποία, 
στην περίπτωση αυτή, ήταν τα Γαλλικά. Καθώς η αλληλογραφία προχωρούσε, το θέμα 
των επιστολών γινόταν πιο προσωπικό, εκφράζοντας τις ελπίδες και τις φιλοδοξίες των 
νέων που αλληλογραφούσαν.

Αυτό που κατέδειξαν και τα δύο αυτά προγράμματα για μένα αναφορικά με την ανάπτυξη 
της επάρκειας στις ξένες γλώσσες, είναι το γεγονός ότι η μάθηση συντελούνταν σε ένα 
πραγματικά αυθεντικό πλαίσιο. Η γλώσσα αποκτάει πραγματική υπόσταση, γίνεται 
ένα αληθινό μέσο επικοινωνίας και όχι απλά ένα σύνολο κενών ασκήσεων σε κάποιο 
βιβλίο. Η στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση των ξένων γλωσσών μεταβάλλεται 
πραγματικά, καθώς καταφέρνουν να επικοινωνήσουν επιτυχημένα με άλλους νέους για 
θέματα που τους ενδιαφέρουν.

A N N E  G I L L E R A N  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Σ
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μαθηματική 
ικανότητα και 

βασικές ικανότητες 
στην επιστήμη και 

την τεχνολογία



Α. Η μαθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής της μαθηματικής 
σκέψης για την επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η οικοδόμηση στέρεας βάσης στη λειτουργική γνώση της 
αριθμητικής, έμφαση πρέπει να δίδεται τόσο στη διαδικασία και τη δραστηριότητα 
όσο και στη γνώση. Η μαθηματική ικανότητα περιλαμβάνει, σε διάφορους βαθμούς, 
την ικανότητα και την προθυμία χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική και 
χωρική σκέψη) και παρουσίασης (μαθηματικοί τύποι, μοντέλα, κατασκευές, γραφικές 
παραστάσεις/διαγράμματα).

Β. Η ικανότητα στις φυσικές επιστήμες αναφέρεται στην ικανότητα και την προθυμία 
αξιοποίησης του συνόλου των γνώσεων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για 
την ερμηνεία του φυσικού κόσμου, προκειμένου να προσδιορίζονται ερωτήματα και να 
εξάγονται στοιχειοθετημένα συμπεράσματα.

Η ικανότητα στην τεχνολογία γίνεται αντιληπτή ως η εφαρμογή της εν λόγω γνώσης 
και μεθοδολογίας, προκειμένου να ικανοποιούνται οι αντιληπτές ανθρώπινες επιθυμίες 
ή ανάγκες. Η επάρκεια στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία περιλαμβάνει την 
κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και 
την ευθύνη του ως πολίτη σε ατομικό επίπεδο.

Α. Οι αναγκαίες γνώσεις στα μαθηματικά περιλαμβάνουν την καλή γνώση των αριθμών, 
των μέτρων και των δομών, των βασικών πράξεων και των βασικών μαθηματικών 
παραστάσεων, την κατανόηση μαθηματικών όρων και εννοιών και μια επίγνωση των 
ερωτημάτων στα οποία τα μαθηματικά μπορούν να προσφέρουν απαντήσεις. Κάθε 
άτομο θα πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εφαρμόσει τις 
βασικές μαθηματικές αρχές και διαδικασίες σε καθημερινές καταστάσεις στο σπίτι του 
και στην εργασία και για να κατανοεί και να αξιολογεί ακολουθίες επιχειρημάτων. Θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη μαθηματική λογική, να κατανοεί 
τη μαθηματική απόδειξη και να επικοινωνεί με μαθηματική γλώσσα καθώς και να 
χρησιμοποιεί κατάλληλα βοηθήματα.

Β. Για την επιστήμη και την τεχνολογία, οι βασικές γνώσεις περιλαμβάνουν τις βασικές 
αρχές του φυσικού κόσμου, θεμελιώδεις επιστημονικές έννοιες, αρχές και μεθόδους, την 
τεχνολογία και τα τεχνολογικά προϊόντα και διαδικασίες, καθώς και την κατανόηση των 
συνεπειών της επιστήμης και της τεχνολογίας στον φυσικό κόσμο. Οι ικανότητες αυτές 
επιτρέπουν στον άνθρωπο να κατανοεί καλύτερα τις εξελίξεις, τους περιορισμούς και 
τους κινδύνους που απορρέουν από τις επιστημονικές θεωρίες, τις εφαρμογές και την 
τεχνολογία στις κοινωνίες γενικά (σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων, τις αξίες, τα ηθικά 
διλήμματα, τον πολιτισμό κ.λπ.). Στις δεξιότητες συγκαταλέγεται η ικανότητα χρήσης 
και χειρισμού τεχνολογικών εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και επιστημονικών 
δεδομένων, για την επίτευξη κάποιου στόχου, τη λήψη μιας στοιχειοθετημένης απόφασης 
ή την εξαγωγή στοιχειοθετημένων συμπερασμάτων. Τα άτομα θα πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας και 
να έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν με εύληπτο τρόπο τα συμπεράσματα και τον 
συλλογισμό που οδήγησε σε αυτά.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

17



« Μακάρι να είχα τέτοιου είδους διασκεδαστικά μαθήματα μαθηματικών όταν πήγαινα 
σχολείο! Ένας πολύ δημιουργικός τρόπος εξέτασης μαθηματικών πτυχών, συσχετίζοντάς τις 
με θέματα της καθημερινής ζωής που στην αρχή φαίνονται τόσο άσχετα με τα μαθηματικά, 
όσο η μαγειρική και η λυρική ποίηση.»   Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

SOHO: Sunspots Online  
Helios Observatory

ATOM: A Taste of Maths

Το έργο στο αντικείμενο της αστρονομίας αφορά στην παρατήρηση των ηλιακών κηλίδων 
(sunspots) σε διάφορες τοποθεσίες της Ευρώπης για την απαλλαγή από κακές καιρικές συν-
θήκες και για να είναι δυνατή η λήψη φωτογραφιών όσο το δυνατόν συχνότερα. Οι μαθητές 
θα αποκτήσουν γνώσεις για τον Ήλιο ως αστέρι και κέντρο του Ηλιακού μας Συστήματος.

Το έργο στοχεύει σε μαθητές ηλικίας 12-16 ετών. Η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική. Η 
διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες. Στόχος του έργου είναι να αυξηθούν τα κίνητρα και το 
ενδιαφέρον των μαθητών για τα Μαθηματικά, να τονωθεί το ερευνητικό τους πνεύμα και 
η περιέργειά τους, συνδυάζοντας τη συνήθη ύλη των Μαθηματικών, όπως ορίζεται από το 
πρόγραμμα σπουδών, με πτυχές της καθημερινής ζωής σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, 
χρησιμοποιώντας απτά αντικείμενα καθώς και αναπαραστάσεις των μαθηματικών 
εννοιών. Επιδιώκει επίσης να διευκολύνει την αμοιβαία κατανόηση μέσω των γνώσεων που 
αποκτούνται για το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν οι συνεργάτες.

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/soho

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=32737

Σύνδεσμος έργου:   www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=38463

Βίντεο για το έργο:  http://youtu.be/zdsW_pk_uCQ 

Βίντεο για το έργο:  http://youtu.be/a0irY9WP5ME

«Το έργο είναι καλά δομημένο και δείχνει ξεκάθαρα τη διαδικασία του κοινού σχεδιασμού 
από τους εταίρους. Πολλά άλλα θετικά σημεία θα μπορούσαν να προστεθούν: Η δυνατότητα 
αυτοστοχασμού για τους μαθητές, η ενσωμάτωση στη διδακτέα ύλη και η προώθηση του 
έργου μέσω ιστολογίου.»   Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=741&klang=el&lang=el

«Επίσης μάθαμε να αναγνωρί-
ζουμε τα μαθηματικά σε ένα 
δέντρο, σε μια εκκλησία»
Ιταλός μαθητής

Ιστολόγιο:  http://atasteofmaths.blogspot.be/ 

«Προτεραιότητα (του έργου) ήταν να τους δείξουμε ότι τα 
μαθηματικά είναι κάτι περισσότερο από κάποιο βαρετό σχολικό 
εγχειρίδιο και ότι μπορεί να είναι ένας κόσμος δημιουργικότη-
τας»  Καθηγητής μαθηματικών από την Ιταλία
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Η άποψη της ειδικού
Σε αυτές τις δύο ικανότητες είναι που προβάλλουν περισσότερες αντιστάσεις οι 
μαθητές σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα τα νεαρά κορίτσια, ενώ οι 
συγκεκριμένες ικανότητες αποτελούν τη βάση όλων των εξελίξεων στους τομείς της 
μηχανικής, της ιατρικής, της τεχνολογίας, του εμπορίου και της μεταποίησης. Από μια 
πιο κοινότυπη άποψη, η αδυναμία του ατόμου να εκτελεί αριθμητικούς υπολογισμούς 
δυσχεραίνει σημαντικά τις αγορές του, την κατάρτιση ενός απλού προϋπολογισμού και 
τη στοιχειώδη διαχείριση των οικονομικών του. Η αδυναμία του να κατανοήσει απλές 
επιστημονικές έννοιες μπορεί να κάνει πιο τρωτό το άτομο, όταν για παράδειγμα δεν 
καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ο ηλεκτρισμός στο σπίτι του, γιατί το νερό αποτελεί έναν 
τόσο πολύτιμο πόρο κ.λπ. Η ανάπτυξη αυτών των δύο ικανοτήτων βοηθάει τους μαθητές 
να κατανοήσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και τους τρόπους που 
οι αριθμητικοί υπολογισμοί επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Για μια ακόμα φορά, θα τονίσω το γεγονός ότι τα έργα που ενδεικτικά παρουσιάζονται 
για την παρούσα ενότητα ενθαρρύνουν τη μάθηση των παιδιών σε καταστάσεις όπου η 
μάθηση γίνεται πιο πραγματική και συγκεκριμένη. Πάρτε για παράδειγμα το έργο ATOM, 
A Taste of Maths, που διερευνά τα Μαθηματικά με αμέτρητους τρόπους, που κυμαίνονται 
από την μελέτη των αριθμών Fibonacci και τη δημιουργία ποιημάτων με βάση την 
ακολουθία, έως και παιχνίδια με κλάσματα στο διαδίκτυο. Επίσης, οι συμμετέχοντες 
μελέτησαν πώς μπορούμε να δούμε και να κατανοήσουμε τα Μαθηματικά στα 
αντικείμενα, τα κτίρια, τα δέντρα, τις εκκλησίες, τα παράθυρα, τα μοτίβα και οπουδήποτε 
αλλού.

Παρομοίως, στο έργο SOHO, Sunspots Online – Helios Observatory, οι μαθητές ενεπλάκησαν 
σε πραγματικές δραστηριότητες, μετρώντας ηλιακές κηλίδες και προσπαθώντας να 
επισημάνουν το αποτέλεσμα της εμφάνισής τους στο τοπικό περιβάλλον κ.λπ. Εκτός 
από αυτές τις δραστηριότητες, το έργο έφερε τον κόσμο των εν ενεργεία επιστημόνων 
στη σχολική τάξη, με τη διοργάνωση ζωντανών συνεδρίων μέσω βίντεο με εν ενεργεία 
ειδικούς στον τομέα, μια σπάνια ευκαιρία για τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν 
ανεπίσημα με πραγματικούς επιστήμονες. 

Αυτό που μου αρέσει στα δύο αυτά έργα είναι ότι απομυθοποιούν δύο περιοχές που οι 
μαθητές συχνά δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Ο τρόπος που αυτά 
τα δύο έργα προσεγγίζουν τα θέματα επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν την 
πραγματικότητα του γνωστικού αντικειμένου, να καταλάβουν και να διασκεδάσουν την 
εμβάθυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων παρατήρησης και ανάλυσης, καθώς και 
των ικανοτήτων τους.

A N N E  G I L L E R A N  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Σ
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ψηφιακή 
ικανότητα



Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση 
και κριτικό πνεύμα. Θεμελιώνεται από τις βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ: τη χρήση υπολογι-
στών για την ανάκτηση, την αξιολόγηση, αποθήκευση, παραγωγή και ανταλλαγή πληρο-
φοριών, καθώς και την επικοινωνία και συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα μέσω του δια-
δικτύου. Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Η ψηφιακή ικανότητα/επάρκεια απαιτεί μια καλή κατανόηση και γνώση της φύσης, του 
ρόλου και των ευκαιριών που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε καθημερινά περιβάλλοντα: στην 
προσωπική και κοινωνική ζωή, αλλά και στην εργασία. Συμπεριλαμβάνει τις κύριες εφαρ-
μογές πληροφορικής, όπως την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δε-
δομένων, την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση των 
ευκαιριών και των δυνητικών κινδύνων του Διαδικτύου και της επικοινωνίας μέσω ψηφι-
ακών μέσων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την εργασία, την ψυχαγω-
γία, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργατική δικτύωση (collaborative networking), 
τη μάθηση και την έρευνα. Τα άτομα θα πρέπει, επίσης, να κατανοούν ότι η ΤΚΠ μπορεί 
να στηρίξει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και να γνωρίζουν τα θέματα που 
αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών και τις νομι-
κές και ηθικές αρχές που διέπουν τη διαδραστική χρήση της ΤΚΠ.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα έρευνας, συλλογής και επεξερ-
γασίας πληροφοριών και τη χρήση τους με κριτικό και συστηματικό τρόπο, την αξιολόγηση 
της καταλληλότητάς τους, τη διάκριση μεταξύ πραγματικού και εικονικού, καθώς και την 
αναγνώριση των συνδέσμων (links). Τα άτομα θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες που σχετί-
ζονται με τη χρήση εργαλείων για την παραγωγή, την παρουσίαση και την κατανόηση σύν-
θετων πληροφοριών και την ικανότητα αξιολόγησης, αναζήτησης και χρήσης υπηρεσιών 
που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Τα άτομα θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να χρησιμοποι-
ούν την ΤΚΠ για τη στήριξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Η χρήση της ΤΚΠ απαιτεί κριτική και στοχαστική στάση έναντι των διαθέσιμων πληρο-
φοριών και υπεύθυνη χρήση των διαδραστικών μέσων. Η ικανότητα αυτή υποστηρίζεται 
επίσης από το ενδιαφέρον συμμετοχής σε κοινότητες και δίκτυα για πολιτιστικούς, κοι-
νωνικούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Talking pictures
Οι μαθητές μας γνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των πολιτισμών μας χρησιμοποι-
ώντας φωτογραφίες και δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν.

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=90487

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1110&klang=el&lang=el

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

«Τα επιλεγμένα θέματα, καθώς και οι ιδιαίτερα συνεργατικές και δημιουργικές δραστηριότητες 
(π.χ. μια ιστορία που είναι προϊόν συνεργασίας με τη χρήση οδικών πινακίδων από διάφορες 
χώρες, χρήση ΤΠΕ) έχουν οργανωθεί και σχεδιαστεί εξαιρετικά καλά σύμφωνα με την  
ηλικία των μαθητών.»  Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή
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Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Stories in History
Το έργο μας βασίζεται κυρίως στην Ιστορία. Επικεντρώνουμε το έργο μας στις εμπειρίες 
μικρών παιδιών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Οι μαθητές μας 
επικοινωνούν στα Αγγλικά και χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΠΕ για να ανταλλάξουν και 
να μοιραστούν έγγραφα, να γράψουν και να μιλήσουν (chat, ηλεκτρονικά μηνύματα...) 
επιπλέον, θα επινοήσουν δημιουργικούς τρόπους συνεργασίας.

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/stories_in_history

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=86101

           
 «Το “Stories in History” αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς η εκπόνηση 
συνθετικών εργασιών με διεθνή συνεργασία μπορεί να δώσει νέα πνοή σε ένα φαινομενικά 
αδιάφορο μάθημα!»  

Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1109&klang=el&lang=el

«Βελτίωσα τις δεξιότητές μου στη χρήση 
υπολογιστών»

Serena από την Ιταλία
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Η άποψη της ειδικού
Είναι, κατά κάποιον τρόπο, αυτονόητο ότι ζούμε σε έναν πραγματικά ψηφιακό και σε αέναη 
λειτουργία κόσμο. Αγχωνόμαστε όταν δεν μπορούμε να συνδεθούμε στο διαδίκτυο για 
να ενημερωθούμε για κάποια είδηση, να αναζητήσουμε κάποιο κοντινό εστιατόριο ή 
απλά να δούμε τον λογαριασμό μας στο Facebook. Ωστόσο, παρότι χρησιμοποιούμε 
όλους αυτούς τους ψηφιακούς πόρους συνεχώς, πόσο μας απασχολεί πραγματικά το 
πώς τους χρησιμοποιούμε, πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε, πόσο 
υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε κατά την ανάρτηση σχολίων ή φωτογραφιών που αφορούν 
στην κοινωνική ζωή των φίλων μας; Το όραμα του μέλλοντος είναι το «Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων» (Internet of Things), όπου όλα τα συστήματα που προς το παρόν 
ελέγχουν τη ζωή μας θα διασυνδέονται, έτσι ώστε οι πληροφορίες ενός θα ελέγχουν τις 
αντιδράσεις κάποιου άλλου. Σε μια πρόσφατη παρουσίαση στην Εσθονία, ο Jürgo-Sören 
Preden, Επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου για τις Προληπτικές Τεχνολογίες, στο 
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν, έδωσε το παράδειγμα της καφετιέρας στην κουζίνα 
που ανιχνεύει αισθητηριακά σήματα που εκπέμπω, ελέγχοντας τον ιατρικό μου φάκελο, 
επεξεργάζεται τις πληροφορίες και ετοιμάζει ένα φλιτζάνι καφέ που περιέχει την ακριβή 
ποσότητα καφεΐνης που κάνει καλό στην υγεία μου.

Σε έναν τέτοιο κόσμο, οι νέοι πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουν την ικανότητα όχι 
μόνο να μπορούν να ερμηνεύουν τις ψηφιακές πληροφορίες γύρω τους, αλλά, επίσης, 
να διαχειρίζονται και να ελέγχουν το ψηφιακό υλικό, να αντιμετωπίζουν κριτικά την 
εφαρμογή του, να είναι σε θέση να αναλύουν την αξιοπιστία του και να το ελέγχουν αντί 
να ελέγχονται από αυτό.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα στο πλαίσιο των 
εμπειριών του παιδιού και το έργο Talking Pictures έκανε αυτό ακριβώς. Καθώς το 
έργο αφορούσε σε μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού, οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες ως «γλώσσα»επικοινωνίας και ερμηνείας των ιστοριών 
που ήθελαν να αφηγηθούν. Επίσης, χρησιμοποιούσαν μοντέλα, την τεχνική του stop 
motion animation και βίντεο. Οι μικροί μαθητές έμαθαν ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα 
όπως φαίνονται, οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να εκφράσουν 
διαφορετικές απόψεις. Έμαθαν να ερμηνεύουν σημάδια και σύμβολα και παρήγαγαν ένα 
βιντεοσκοπημένο λεξικό λέξεων και φράσεων ευρείας χρήσης στη γλώσσα τους.

Το άλλο έργο, Stories in History, εξέτασε τη ζωή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, από την οπτική γωνία διαφόρων αφηγητών που τον βίωσαν. Αυτό επιτρέπει 
ασφαλώς στους μαθητές να κατανοήσουν ότι οι πληροφορίες διαφοροποιούνται, 
ανάλογα με την οπτική γωνία ή την πρόθεση του ομιλητή και ότι οι πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους για ποικίλους λόγους.
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 Μεταγνωστικές 
ικανότητες 

(Learning to learn)



Ως «μεταγνωστικές ικανότητες» νοούνται η ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη 
μάθηση, η ικανότητα οργάνωσης της μάθησης εκ μέρους του ίδιου του ενδιαφερομένου, 
με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των 
πληροφοριών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει την 
επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας και αναγκών του ατόμου, προσδιορίζοντας τις 
διαθέσιμες ευκαιρίες, και την ικανότητα αντιμετώπισης των εμποδίων προκειμένου να 
αποβαίνει η μάθηση επιτυχής. Η εν λόγω ικανότητα σημαίνει απόκτηση, επεξεργασία και 
αφομοίωση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και αναζήτηση και χρησιμοποίηση 
κατάλληλης καθοδήγησης. Οι μεταγνωστικές ικανότητες βοηθούν τους μαθητές να 
αξιοποιούν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιούν 
και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διάφορα περιβάλλοντα: στο 
σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα κίνητρα και η αυτοπεποίθηση 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ικανότητας ενός ατόμου.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Στις περιπτώσεις που η μάθηση κατευθύνεται προς ιδιαίτερους εργασιακούς ή 
επαγγελματικούς στόχους, το άτομο θα πρέπει να γνωρίζει τις ικανότητες, τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούνται. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μεταγνωστικές 
ικανότητες απαιτούν από το άτομο να έχει επίγνωση των προτιμώμενων μαθησιακών 
στρατηγικών του, των δυνατών και αδύναμων σημείων του ως προς τις δεξιότητες και τα 
προσόντα του και να είναι σε θέση να αναζητεί τις κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 
κατάρτισης καθώς και την καθοδήγηση ή/και στήριξη που μπορεί να του παρασχεθεί. Οι 
μεταγνωστικές δεξιότητες απαιτούν, πρώτον, την απόκτηση των θεμελιωδών βασικών 
δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, αριθμητικής και ΤΠΕ, που 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω μάθηση. Με βάση αυτές τις 
δεξιότητες, το άτομο είναι σε θέση να βρίσκει, να κατακτάει, να επεξεργάζεται και να 
αφομοιώνει νέες γνώσεις και δεξιότητες. Κάτι τέτοιο απαιτεί αποτελεσματική διαχείριση 
των μοτίβων μάθησης, σταδιοδρομίας και εργασίας του ατόμου, και ιδίως την ικανότητα 
να επιμένει και να συνεχίζει να μαθαίνει, να συγκεντρώνεται για μακρά διαστήματα και 
να στοχάζεται κριτικά σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της μάθησης. Τα άτομα 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αφιερώνουν χρόνο ώστε να μορφώνονται αυτόνομα και 
πειθαρχημένα, αλλά και να εργάζονται συλλογικά στα πλαίσια της διαδικασίας μάθησης, 
να αντλούν οφέλη από μια ανομοιογενή ομάδα και να μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει. 
Θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να οργανώνουν τη μάθησή τους, να αξιολογούν την 
εργασία τους και να ζητούν συμβουλές, πληροφορίες και στήριξη, όταν ενδείκνυται.

Μια θετική συμπεριφορά περιλαμβάνει την εξασφάλιση κινήτρων και αυτοπεποίθησης 
για τη συστηματική και επιτυχή επιδίωξη της μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
ατόμου. Μια στάση επίλυσης προβλημάτων στηρίζει τόσο τη μάθηση όσο και την 
ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται εμπόδια και αλλαγές. Η επιθυμία εφαρμογής 
προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών ζωής και η περιέργεια για την αναζήτηση νέων 
ευκαιριών μάθησης και εφαρμογής των γνώσεων σε αληθινές καταστάσεις στη ζωή μας 
αποτελούν βασικά στοιχεία μιας θετικής στάσης.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Reporting without borders

LYPS

«Οι μαθητές συνεργάζονται για τη σύνταξη ενός ψηφιακού περιοδικού: επιλέγουν κάποια 
επίκαιρα θέματα που θα ήθελαν να διερευνήσουν, παίρνουν συνέντευξη από τους Ευρω-
παίους εταίρους τους, προκειμένου να μάθουν τις απόψεις τους για το εν λόγω θέμα, ορ-
γανώνουν, στη συνέχεια, τις πληροφορίες που συλλέγουν και γράφουν τα άρθρα τους.»

 «Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των μαθητών 
και η ανακάλυψη των ταλέντων τους. Βοηθώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν αυτό στο 
οποίο είναι καλοί, προάγουμε την υγιή αυτοεκτίμηση που είναι απαραίτητη για τη μελ-
λοντική τους επιτυχία. Τα παιδιά πρέπει να δοκιμάσουν πολλά πράγματα πριν να κλίνουν 
προς ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορούν στις δικές τους ικανότητες και, για αυτό το 
λόγο, δημιουργούμε ευκαιρίες για τα παιδιά, ώστε να εξερευνήσουν διάφορα αντικείμε-
να, δραστηριότητες και λαούς. Μετά από μια σύντομη εισαγωγική φάση ανακοινώνουμε 
έναν διαγωνισμό. Οι μαθητές μας δημιουργούν διεθνείς ομάδες με μέλη από όλους τους 
εταίρους και συνεργάζονται επιδεικνύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθουν τόσο οι 
άλλοι, όσο και οι ίδιοι. Οι ομάδες παίζουν παιχνίδια, ολοκληρώνουν εργασίες, μοιράζο-
νται όσα ανακαλύπτουν, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, γιορτάζουν τις επιτυχίες του 
άλλου, και μαθαίνουν να συνεργάζονται, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή τους. Το 
Web 2.0 είναι στο επίκεντρο της επικοινωνίας των εταίρων και της συνεργασίας.»

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=41236

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=82576

«Το τελικό προϊόν, το Ψηφιακό Περιοδικό είναι υψηλής ποιότητας. Οι μαθητές ανέλαβαν 
πρωτίστως να συντάξουν δημοσιογραφικά άρθρα, καθώς και όλες τις δευτερεύουσες συναφείς 
εργασίες που εξυπηρετούσαν τον τελικό στόχο, τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιοδικού. 
Συγκροτήθηκαν ομάδες μαθητών σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που επέτρεψε τη γνήσια 
συνεργασία μεταξύ μαθητών από διαφορετικές χώρες. Το Ψηφιακό Περιοδικό στην τελική του 
μορφή είναι καλοφτιαγμένο και διατίθεται ελεύθερα ως υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από άλλα σχολεία.»  Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=781&klang=el&lang=el

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1105&klang=el&lang=el

 

«αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η 
ομαδική δουλειά (...)» 
Rebecca από τη Μάλτα

«Το Fakebook ήταν μία από τις δραστηριότητες 
που ολοκληρώσαμε. Μοιάζει με το Facebook 
μόνο που περιγράφει τη ζωή διάσημων ανθρώ-
πων.»   Μαθητής από την Πολωνία

«είναι πιο δυναμικό και θέλουμε να 
δουλέψουμε πιο πολύ»
Delphine από το Βέλγιο

«Το έργο αποκάλυψε το πάθος και 
το ταλέντο όλων των μαθητών» 
Εκπαιδευτικός από την Ελλάδα

Βίντεο για το έργο: http://bit.ly/1sNSm9U

Βίντεο για το έργο: http://youtu.be/o673QpF38rE

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/reporting_without_borders
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Η άποψη της ειδικού
Κατά τη γνώμη μου, η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι δύσκολο να αναπτυχθεί έτσι ώστε 
να έχει διάρκεια στο τρέχον επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα στο επίπεδο της 
ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ο χρόνος των μαθητών αφιερώνεται 
ως επί το πλείστον στα διαγωνίσματα, η διδακτέα ύλη επιβάλλει περιορισμούς, 
δημιουργώντας πίεση τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Συχνά, στους 
μαθητές δημιουργείται απέχθεια για τη μάθηση, σε πολλούς μέχρι του σημείου να 
διακόπτουν τη σχολική φοίτηση, συχνά χωρίς να έχουν κατακτήσει ένα βασικό επίπεδο 
εγγραμματισμού, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συγκεκριμένης ικανότητας. 
Πώς, λοιπόν, θα εμπλέξουμε τους μαθητές, πώς θα τους κάνουμε να αγαπήσουν την 
ανακάλυψη και τη μάθηση αυτή καθαυτή και όχι επειδή πρέπει να περάσουν κάποιες 
εξετάσεις;

Πολλά από τα έργα του eTwinning αντιμετωπίζουν την πρόκληση έχοντας υπόψη την 
ιδέα των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (Multiple Intelligences) που ανέπτυξε ο Howard 
Gardner. Οι εκπαιδευτικοί βασίστηκαν στην αρχή ότι οι μαθητές εργάζονται καλύτερα 
και μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά όταν ασχολούνται με κάτι που τους ενδιαφέρει και 
που τους παρουσιάζεται με τρόπο που ανταποκρίνεται στο στυλ μάθησής τους. Αντί, 
λοιπόν, για μια πυκνογραμμένη σελίδα, οι πληροφορίες περιέχουν εικόνες, χρώματα, ήχο, 
αντικείμενα προς εξέταση κ.λπ. 

Πιστεύω ότι το έργο, Let Your Passion Shine (LYPS) έχει την ιδανική απάντηση για 
την ανάπτυξη της εν λόγω ικανότητας. Απευθυνόταν σε αρκετά νεαρούς μαθητές, 
ηλικίας 9-11 ετών. Όπως υποδεικνύει ο τίτλος, το έργο επέτρεψε στους μαθητές να 
διερευνήσουν θέματα που τους ενδιέφεραν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
νιώθοντας παράλληλα ότι εμπλέκονται στο έργο σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχε μια μεγάλη 
ποικιλία θεμάτων και εργασιών, που παρουσιάζονταν με διασκεδαστικό, δημιουργικό και 
καινοτόμο τρόπο. 

Αν εξετάσει κανείς το φάσμα των θεμάτων του εν λόγω έργου, θα διαπιστώσει ότι 
κυμαίνονται από την Τέχνη έως την Ιστορία, τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Οι 
μαθητές έπρεπε να διερευνήσουν κάθε θέμα, να αποφασίσουν ποιος τομέας τους αρέσει 
καλύτερα και στη συνέχεια να εργαστούν στο πλαίσιο μιας διεθνούς ομάδας, θέτοντας 
προκλήσεις για όλη την ευρύτερη ομάδα. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές έμαθαν 
πώς να αναπτύσσουν τις ιδέες τους και να εργάζονται στηριζόμενοι στις δυνάμεις τους.

Το άλλο έργο, Reporting without borders, επίσης επέτρεπε στους μαθητές να επιλέξουν 
θέματα που τους άρεσαν, δημιουργώντας ένα ζωηρό, ενδιαφέρον διαδικτυακό 
περιοδικό όπου φαίνεται ξεκάθαρα πόσο πολύ ασχολήθηκαν οι μαθητές. Και σε αυτό 
το έργο η κατάκτηση «μαλακών» δεξιοτήτων από τους μικρούς μαθητές φαίνεται από 
την επιλογή της ύλης, τη δημιουργική έκφραση και διάταξη της ύλης και βέβαια την 
ικανότητα ομαδικής εργασίας.

A N N E  G I L L E R A N  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Σ
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κοινωνικές 
ικανότητες και 

ικανότητες που 
σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη



Οι εν λόγω ικανότητες περιλαμβάνουν τις προσωπικές, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές 
ικανότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της συμπεριφοράς που εξοπλίζει τα άτομα 
ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική 
και επαγγελματική ζωή, ειδικότερα στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες, 
καθώς και στην επίλυση διαφορών, όπου αυτό απαιτείται. Η ικανότητα του πολίτη 
εξοπλίζει κατάλληλα τα άτομα, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στα κοινά, με βάση τη 
γνώση κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών και αναλαμβάνοντας τη 
δέσμευση της ενεργούς και δημοκρατικής συμμετοχής.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Α. Οι κοινωνικές ικανότητες συνδέονται με την προσωπική και κοινωνική ευημερία, κάτι 
που προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να εξα-
σφαλίζουν βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία, για τους ίδιους, την οικογένειά τους και το 
άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που ένας υγιής τρόπος 
ζωής μπορεί να συμβάλει σε αυτό. Για την επιτυχή διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή, 
σημαντική είναι η κατανόηση των κωδίκων και κοινά αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς, 
σε διαφορετικές κοινωνίες και περιβάλλοντα (π.χ. στην εργασία). Εξίσου σημαντική είναι 
η γνώση όσων βασικών εννοιών σχετίζονται με τα άτομα, τις ομάδες, τις επαγγελματικές 
οργανώσεις, την ισότητα των φύλων και την αποφυγή των διακρίσεων, την κοινωνία και 
τον πολιτισμό. Η κατανόηση των πολυπολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων 
των ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι εθνικές πολιτι-
σμικές ταυτότητες με την ευρωπαϊκή ταυτότητα έχουν επίσης ουσιαστική σημασία.

Οι βασικές δεξιότητες της ικανότητας αυτής περιλαμβάνουν την ικανότητα εποικοδο-
μητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, την επίδειξη ανεκτικότητας, την έκ-
φραση και κατανόηση διαφορετικών απόψεων, την ικανότητα διαπραγμάτευσης σε κλί-
μα εμπιστοσύνης και κατανόησης. Τα άτομα θα πρέπει να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά το άγχος και την απογοήτευση και να εκφράζονται με εποικοδομητικό 
τρόπο, καθώς και να κάνουν διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής 
σφαίρας. Η εν λόγω ικανότητα βασίζεται σε μια στάση συνεργασίας, αυτοπεποίθησης και 
ακεραιότητας. Τα άτομα θα πρέπει να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις κοινωνικοοικονο-
μικές εξελίξεις και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, θα πρέπει να εκτιμούν τη διαφορετι-
κότητα, να σέβονται τους άλλους και να είναι προετοιμασμένα αφενός να ξεπερνούν τις 
προκαταλήψεις και αφετέρου να συμβιβάζονται.

Β. Η ικανότητα του πολίτη βασίζεται στη γνώση των εννοιών της δημοκρατίας, της δικαι-
οσύνης, της ισότητας, της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των δικαιωμάτων του πολίτη, 
συμπεριλαμβανομένης τόσο της επίσημης διατύπωσής τους στον Χάρτη των Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς διακηρύξεις, όσο και του 
τρόπου που αυτά εφαρμόζονται από διάφορους φορείς και θεσμούς, σε τοπικό, περι-
φερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει τη γνώση των γεγονό-
των της σύγχρονης ιστορίας καθώς και των βασικών γεγονότων και τάσεων στην εθνική, 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η γνώση των στόχων, των 
αξιών και της πολιτικής των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων. Η γνώση της ευρωπα-
ϊκής ενοποίησης και των δομών της ΕΕ, των κύριων στόχων και αξιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι επίσης ζωτικής σημασίας, καθώς και η επίγνωση της πολυπολιτισμικότητας 
της Ευρώπης και των επιμέρους πολιτιστικών ταυτοτήτων. Οι δεξιότητες που αφορούν 
στην ιδιότητα του πολίτη σχετίζονται με την ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας 
με άλλους στο δημόσιο τομέα, την επίδειξη αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος για την επί-
λυση προβλημάτων που επηρεάζουν την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. Περιλαμ-
βάνουν τον κριτικό και δημιουργικό στοχασμό και την εποικοδομητική συμμετοχή σε 
δραστηριότητες της κοινότητας ή της γειτονιάς, καθώς και τη λήψη αποφάσεων σε όλα 
τα επίπεδα, από το τοπικό έως το εθνικό και το ευρωπαϊκό, ιδίως μέσω ψηφοφορίας.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

Getting closer
«Ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας όπου τα παιδιά πλησιάζουν το ένα το άλλο, μιλούν 
για την καθημερινότητά τους, τις χώρες και τον πολιτισμό τους μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, μαγνητοφωνήσεων και βιντεοσκοπήσεων, παρουσιάσεων σε PowerPoint 
και φωτογραφικών άλμπουμ. Επίσης, τα παιδιά μοιράστηκαν σε 5 μικτές ομάδες με 
συμμετέχοντες από διαφορετικές εθνικότητες που διαγωνίστηκαν σε διάφορα παιχνίδια 
κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους. Κάθε ομάδα είναι ένα μέσο μεταφοράς που 
ταξιδεύει - οι Ισπανοί μαθητές της ομάδας ξεκίνησαν από την La Palma και οι Φινλανδοί 
από τη Φινλανδία - ο ένας προς την κατεύθυνση του άλλου. Όσο περισσότερους πόντους 
μαζεύουν, τόσο μακρύτερα φτάνουν μέχρι να συναντηθούν κάπου στην Ευρώπη. Η 
ομάδα που φτάνει πρώτη είναι ο νικητής.»

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=17998

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=581&klang=el&lang=el

«Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ότι κάποια 
στιγμή η επικοινωνία με τους εταίρους τους 
έγινε απόλυτα φυσική.»
Εκπαιδευτικός από τη Φινλανδία

«Μάθαμε πολλά μέσω της κατανόησης της διαφορετικότητας»  http://youtu.be/BppZe5OTBow

Καθ. Bob Fryer 

«Οι γονείς μου θεώρησαν το eTwinning πολύ 
ενδιαφέρον και διαπίστωσαν ότι προσφέρει 
πολλές ευκαιρίες»
Delphine από το Βέλγιο

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
http://youtu.be/o0CmeNBRmuA

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/getting_closer

Ο πλήρης σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και της ισότητας 
ως βάση της δημοκρατίας, η εκτίμηση και κατανόηση των διαφορών μεταξύ των 
αξιακών συστημάτων διαφορετικών θρησκευτικών ή εθνικών ομάδων, αποτελούν τα 
θεμέλια για μια θετική στάση. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται αφενός την εκδήλωση ενός 
αισθήματος του «ανήκειν» σε μια τοπική κοινότητα, σε κάποια χώρα, στην ΕΕ και στην 
Ευρώπη γενικά, αλλά και στον κόσμο και αφετέρου την προθυμία συμμετοχής στη 
δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Περιλαμβάνει, επίσης, την επίδειξη 
πνεύματος υπευθυνότητας, καθώς και την εκδήλωση κατανόησης και σεβασμού για 
τις κοινές αξίες που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, όπως, 
παραδείγματος χάριν, ο σεβασμός των αρχών της δημοκρατίας. Η εποικοδομητική 
συμμετοχή περιλαμβάνει επίσης τις εθελοντικές δράσεις, τη στήριξη της κοινωνικής 
πολυμορφίας και συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και την προθυμία να 
γίνονται σεβαστές οι αξίες και η ιδιωτική ζωή των συνανθρώπων.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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Rainbow village
«Ένα έθνος- ουράνιο τόξο σε ειρήνη με τον εαυτό του και τον κόσμο» -Νέλσον Μαντέλα. 
Πώς θα σας φαινόταν να συμμετάσχετε στο «Χωριό του Ουράνιου τόξου» όπου μαθητές 
από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη 
Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μάθουν να συμβιώνουν και να μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους; Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται είναι τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Μέσω 
της πλατφόρμας του etwinning, οι μαθητές πρώτα γνωρίζονται μεταξύ τους, συζητούν 
θέματα της καθημερινότητάς τους και συγκρίνουν τα έθιμά τους με τους Ευρωπαίους 
ομολόγους τους. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός 
εικονικού χωριού που θα είναι ένα «μίγμα» πολιτισμών όπου οι μαθητές 1) μπορούν να 
αποκτήσουν καινούρια ταυτότητα (εξωτερική εμφάνιση, χαρακτήρας, προτιμήσεις και 
απέχθειες...), 2) να συντάξουν μια γραπτή περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών 
του ιδανικού χωριού τους, 3) να αποφασίσουν ποιο θα είναι το έμβλημα, ο εθνικός 
ύμνος και οι κοινοί νόμοι. Διάφορα γεγονότα μπορεί να συμβούν στο χωριό αυτό και 
οι συμμετέχοντες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτά και άρα να αλληλεπιδράσουν. Η 
δημιουργία τους, κατόπιν, συλλέγεται σε ένα ιστολόγιο, σχεδιασμένο ειδικά για το έργο 
αυτό. Οι μαθητές πρέπει να επικοινωνούν είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων είτε μέσω 
τηλεδιασκέψεων. Την ίδια στιγμή, ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται 
για τους μαθητές (με ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών 
στρατηγικών) σε μια πλατφόρμα μάθησης στο Πανεπιστήμιο Nancy ή στον εικονικό 
χώρο του etwinning. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μοιράζονται τις εμπειρίες 
τους από το έργο.

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.
cfm?f=2&l=el&n=58043

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=961&klang=el&lang=el

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
http://youtu.be/h5u8AYQlFiQ

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/rainbow_village

Ε Ρ ΓΑ  Π Ο Υ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Θ Η Κ Α Ν

«Έμαθα πώς να παρουσιάζω τον εαυτό μου 
στις δημοτικές εκλογές, έμαθα να εργάζο-
μαι ομαδικά με τους συμμαθητές μου» 

Γάλλος μαθητής 

«Τους έδειξε ότι με μικρά πράγματα μπο-
ρούμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό. 
Τους έμαθε να βλέπουν θετικά τον εαυτό 
τους και το σχολείο τους» 

Γαλλίδα εκπαιδευτικός
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Health4life
 «Για τους ανθρώπους, η υγεία αφορά στη γενική κατάσταση του νου, του σώματος και 
του πνεύματος, και συνήθως σημαίνει ότι το άτομο δεν πάσχει από κάποια ασθένεια, 
τραυματισμό ή πόνο. Η υγεία δεν εξασφαλίζεται ούτε βελτιώνεται μόνο μέσω των 
εξελίξεων στην επιστήμη της υγείας και της εφαρμογής της, αλλά και μέσω των 
προσπαθειών και των έξυπνων επιλογών τρόπου ζωής του ατόμου και της κοινωνίας. 
Ο τρόπος ζωής των εφήβων σήμερα έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με πριν από 50 χρόνια, 
όταν οι έφηβοι ενδιαφέρονταν περισσότερο για σπουδές, σπορ, χόμπι και καθημερινές 
δραστηριότητες. Όμως σήμερα, έχουμε περάσει σε μια εντελώς νέα φάση, όπου εφηβική 
ζωή σημαίνει πάρτι, ποτό, κάπνισμα, ναρκωτικά και σεξουαλική ευχαρίστηση.»

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=79799&lang=el

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1102&klang=el&lang=el

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
http://youtu.be/GS-ZasD9zEw

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/health4life

« Εδώ έχουμε εξαιρετικά καλοφτιαγμένες δραστηριότητες eTwinning που προετοιμάζουν 
τους μαθητές για εξετάσεις και, άρα, ενσωματώνονται στο πρόγραμμα σπουδών, κάνοντας τη 
μάθηση ευχάριστη και άκοπη.»

Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή

 «Τώρα λαμβάνω πληροφορίες και μαθησιακό υλικό από 
ολόκληρη την Ευρώπη, από διάφορους εκπαιδευτικούς.» 

Paulien, καθηγητής βιολογίας, Ολλανδία

« Ήμουν άρρωστος και ήμουν στο σπίτι, 
αλλά συμμετείχα στην τηλεδιάσκεψη.»

Μαθητής από την Ολλανδία

« Όταν κάτι πήγαινε στραβά, γελού-
σαμε μαζί και δεν μας πείραζε»

Μαθητής από την Ολλανδία

«Μου αρέσουν οι φυσικές επιστήμες, γιατί μάθαμε 
πολλά πράγματα για τη φύση και διασκεδάσαμε πολύ»

Μαρία από τη Ρουμανία

« Μου άρεσαν πάρα πολύ τα πειράματα που κάναμε, γιατί έπρεπε να τα μεταφράσουμε 
στα Αγγλικά χρησιμοποιώντας τεχνικούς όρους που ήταν πιο επιστημονικοί και που δεν 
χρησιμοποιούμε καθημερινά»

Μαθητής από την Ιταλία
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Η άποψη της ειδικού
Πρόκειται για μια πολύ σύνθετη Βασική Ικανότητα που καλύπτει αμέτρητες διαφορετικές 
πτυχές, από την ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία, την ευημερία και τους παράγοντες που 
προάγουν μια υγιή ζωή, έως την ικανότητα κατανόησης των κωδίκων συμπεριφοράς που 
μας επιτρέπουν να ζούμε στην κοινωνία μας με τρόπο παραγωγικό και εποικοδομητικό, 
διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο είναι 
προς το συμφέρον όλων.

Όλα αυτά συνδέονται στενά με την έννοια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. 
Μεγάλη είναι η έμφαση που δίνεται, στις μέρες μας, στα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
δικαίωμα του εκλέγειν, το δικαίωμα σε καλές υπηρεσίες, το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο ζωής, κ.λπ. Ωστόσο, τα δικαιώματα συνοδεύονται από την υποχρέωση της 
ορθής χρήσης του εκάστοτε δικαιώματος, της αποφυγής της κατάχρησής του ή της 
εκμετάλλευσης συνανθρώπων κατά την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Αυτό με τη 
σειρά του σχετίζεται με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στο σύνολο, αν νιώθουμε 
ότι χαίρουμε εκτίμησης και αναγνώρισης ή αισθανόμαστε θύματα εκμετάλλευσης και 
καταπίεσης. Υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των ατόμων που αλληλεπιδρούν σε μια 
αλυσιδωτή αντίδραση αιτίου - αποτελέσματος∙ εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον, 
οικοδομούμε μαζί μια κοινωνία, είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τις ενέργειές μας, σημαντικές 
ή ασήμαντες, στο πλαίσιο αυτής της κοινωνίας.

Το Health4life ήταν ένα έργο που επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και κατανόηση της υγείας, 
της ευημερίας και των παραγόντων που προάγουν την υγιή ζωή. Στο εν λόγω έργο, οι μα-
θητές ενθαρρύνθηκαν να εξετάσουν την καθημερινή συμπεριφορά των νέων σε σχέση με 
ζητήματα όπως το κάπνισμα, τη χρήση ναρκωτικών, τις σεξουαλικές πρακτικές, την κατανά-
λωση αλκοόλ, και προκειμένου να το κάνουν διεξήγαγαν έρευνες στους συνομηλίκους τους 
και έκαναν εργαστηριακά πειράματα για να διαπιστώσουν τις συνέπειες διάφορων ουσιών 
στον οργανισμό μας. Όλη αυτή η εργασία τους αναλύεται τεκμηριωμένα στο TwinSpace 
του έργου και φαίνεται καθαρά πόσα έμαθαν για το πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε 
το σώμα μας. Πιστεύω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς ένα έργο μπορεί να ενσωμα-
τώσει αρκετές ικανότητες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο έργο δείχνει πώς οι 
ικανότητες στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μπορούν να προσεγγιστούν με έναν 
αυθεντικό και όχι θεωρητικό τρόπο για τους μαθητές. Πράγματι, το έργο, επίσης, προήγαγε 
το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, έτσι όπως προκαλούσε τους μαθητές 
να ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους και να διαμορφώσουν τις δικές τους κρίσεις.

Για μένα, το άλλο έργο αυτής της ενότητας, το έργο The Rainbow Village αποτελεί το 
τέλειο παράδειγμα του πώς πρέπει να προσεγγιστεί η ανάγκη να κατανοήσουν οι νέοι τη 
σύνθετη φύση αυτών των κοινωνικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται 
με την ιδιότητα του πολίτη.

Στο έργο συμμετείχαν μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 12-
15 ετών, οι οποίοι έπρεπε να φανταστούν ότι ζούσαν σε έναν κόσμο μετά από μια μαζική 
καταστροφή, όπου όλα όσα γνώριζαν καταστράφηκαν. Έπρεπε να ξαναχτίσουν τη ζωή και 
την κοινωνία τους στο νέο Χωριό του Ουράνιου Τόξου που μόλις ιδρύθηκε. Το TwinSpace 
αυτού του έργου αναδεικνύει το πλήθος των εργασιών που διεξήγαγαν οι μαθητές, αποφα-
σίζοντας ποια θα είναι η καλύτερη θέση για το χωριό τους, θεσπίζοντας τους κανόνες της 
κοινωνίας τους και διενεργώντας εκλογές σε πραγματικό χρόνο. Ενθαρρύνθηκαν να στοχα-
στούν σε βάθος για κοινωνικά ζητήματα και θέματα δικαιοσύνης και να συλλογιστούν σχε-
τικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών και των κυβερνώντων. Ενεργοποίησαν 
στο έπακρο όλη τους τη δημιουργικότητα, τις δυνάμεις ανάλυσης και κρίσης, μαθαίνοντας 
ταυτόχρονα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους δημόσια ενώπιον κοινού.

A N N E  G I L L E R A N  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Σ
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πρωτοβουλία και 
επιχειρηματικότητα



Το αίσθημα πρωτοβουλίας και η επιχειρηματικότητα αναφέρονται στην ικανότητα 
του ατόμου να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, 
την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα του σχεδιασμού 
και διαχείρισης έργων για την επίτευξη στόχων. Η εν λόγω ικανότητα στηρίζει τους 
ανθρώπους, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή τους, τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινωνία, 
αλλά και στον χώρο εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την κατανόηση του πλαισίου 
της εργασίας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών. Αποτελεί το θεμέλιο για τις 
ειδικότερες δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζονται όσα άτομα δραστηριοποιούνται ή 
συμβάλλουν σε κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Οφείλει να περιλαμβάνει τη 
συνειδητοποίηση των ηθικών αξιών και να προωθεί τη χρηστή διακυβέρνηση.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Στις απαραίτητες γνώσεις συγκαταλέγεται η ικανότητα εντοπισμού των διαθέσιμων 
ευκαιριών για προσωπικές, επαγγελματικές ή/και επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων «ευρύτερης εμβέλειας» που διαμορφώνουν το 
περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται, όπως μια ευρεία κατανόηση του 
τρόπου λειτουργίας της οικονομίας και των ευκαιριών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
ένας εργοδότης ή ένας οργανισμός. Τα άτομα θα πρέπει επίσης να έχουν επίγνωση 
του ηθικού χρέους των επιχειρήσεων και του τρόπου με τον οποίο αυτές μπορούν να 
συμβάλλουν στο γενικό καλό, παραδείγματος χάριν, μέσω του δίκαιου εμπορίου ή μέσω 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Οι δεξιότητες σχετίζονται με την ενεργό διαχείριση έργων (όπου περιλαμβάνεται, 
παραδείγματος χάριν, η ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης, ηγεσίας 
και ανάθεσης σε τρίτους, ανάλυσης, επικοινωνίας, ενημέρωσης, αξιολόγησης και 
καταγραφής), την αποτελεσματική εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση, και την ικανότητα 
εργασίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η ικανότητα κριτικού ελέγχου 
και επισήμανσης των δυνατών και αδύναμων σημείων του ατόμου, καθώς και η εκτίμηση 
και ανάληψη ρίσκου, όταν και εφόσον απαιτείται, είναι, επίσης, ουσιώδεις.

Η επιχειρηματική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από την ανάληψη πρωτοβουλιών, 
την πρόληψη, την ανεξαρτησία και καινοτομία, τόσο στο επίπεδο της προσωπικής 
και συλλογικής ζωής, όσο και στην εργασία. Περιλαμβάνει επίσης τα κίνητρα και 
την προσήλωση στην επίτευξη των στόχων, είτε πρόκειται για προσωπικούς είτε για 
συλλογικούς στόχους, μεταξύ των οποίων και οι επαγγελματικοί.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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Photography as a 
pedagogical tool 

BELL, Business Economic, 
Language Learning 

Πρόκειται για ένα διετές έργο Comenius/eTwinning που υιοθετεί μια προσανατολισμένη στη 
δράση προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές έπρεπε να πάρουν τις φωτογραφικές τους μηχανές, 
να βγουν και να παρατηρήσουν τον κόσμο γύρω τους, αναζητώντας στοιχεία που συνέδεαν 
την ύλη που διδάσκονταν στην σχολική αίθουσα με την περιβάλλουσα πραγματικότητα. Η 
φωτογραφική μηχανή και οι φωτογραφίες υποστήριξαν τη διαδικασία της μάθησης. Οι μα-
θητές αποτυπώνουν έννοιες και ιδέες σε φωτογραφίες και δημιουργούν προβολές διαφα-
νειών που ανταλλάσσουν μέσω της πλατφόρμας έργων του eTwinning, προκειμένου άλλοι 
συνεργάτες τους να τις διατυπώσουν λεκτικά. Έχει δημοσιευτεί ένα περιοδικό, ένα εγχειρίδιο 
και μια ιστοσελίδα που παρουσιάζουν παιδαγωγικές προτάσεις με πρακτικά παραδείγματα 
και δείγματα των αποτελεσμάτων. Ακόμα, πραγματοποιείται ένα αθλητικό τουρνουά (μπά-
σκετ, korfball, shotball, χάντμπολ, ποδόσφαιρο) μεταξύ των συνεργαζόμενων μαθητών από 
τις συμμετέχουσες χώρες, χωρισμένων τυχαία σε ομάδες, την περίοδο που οι μαθητές ανταλ-
λάσσουν επισκέψεις. Οι αθλητικοί κανόνες διαφοροποιούνται ανάλογα με την απόφαση των 
συμπαικτών. Μέσω αυτής της δραστηριότητας προάγεται η ευγενής άμιλλα.

«Το έργο εστιάζει στη διδασκαλία και μάθηση γλωσσών που αφορά σε ορολογία 
των επιχειρήσεων και των οικονομικών, εμπλέκοντας σχολεία από την Αυστρία, τη 
Δημοκρατία της Τσεχίας, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ισλανδία. 
Θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για κάποιο έργο του προγράμματος Comenius.»

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=54616

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=36261&lang=el

Πακέτο Έργου:  www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1107&klang=el&lang=el

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/bell 

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/photography_pedagogical_tool 

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GRBC-3Ft04

«Το eTwinning με βοηθά να έχω καλύτερες επιδόσεις στη ζωή μου, επειδή μου δίνει τη 
δυνατότητα να επικοινωνώ με ανθρώπους από άλλες χώρες.» Μαθητής από τη Λιθουανία

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα στενής ομαδικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών 
για τη δημιουργία ενός έργου αφενός με παιδαγωγική αξία και αφετέρου ενδιαφέρον για τους 
μαθητές. Το έργο επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν με έναν πιο ενδιαφέροντα, ελκυστικό 
και δημιουργικό τρόπο, παράγοντας ταυτόχρονα πολλούς χρήσιμους πόρους.»
Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή

36

www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=54616
www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=36261&lang=el
www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?fuseaction=app.project&pid=36261&lang=el
www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=1107&klang=el&lang=el
www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=1107&klang=el&lang=el
www.etwinning.net/twinspace/photography_pedagogical_tool
https://www.youtube.com/watch?v=6GRBC-3Ft04


Η άποψη της ειδικού
Για μένα, αυτό το σύνολο ικανοτήτων προϋποθέτει ενεργό δράση εκ μέρους των 
ανθρώπων και όχι παθητικότητα. Για την ενθάρρυνση της ενεργού δράσης πρέπει να 
προτρέπουμε τους νέους να αναλύουν, να επιδεικνύουν περιέργεια και να διερευνούν, 
να αντιστέκονται, να αναλαμβάνουν την ευθύνη της ζωής και των πράξεών τους και να 
παίρνουν την τύχη στα χέρια τους, αντί να την περιμένουν μοιρολατρικά.

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε προάγει κυρίως την παθητικότητα και την επιδερμικότητα 
παρά την ενεργή στάση. Έχω ήδη αναφερθεί στην καταιγιστική μετάδοση πληροφοριών, 
που προσφέρει επιφανειακή ενημέρωση για μία κατάσταση, χωρίς να ενθαρρύνει 
βαθύτερη σκέψη ή ανάλυση. Πάρτε, για παράδειγμα, δημοφιλείς μορφές διασκέδασης 
που αφθονούν, όπως την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Πρόκειται για κατά βάση απόλυτα παθητικές δραστηριότητες, που ούτε αντικατοπτρίζουν 
την πραγματικότητα ούτε προάγουν τον στοχασμό. Ο πραγματικός κόσμος του χώρου 
εργασίας και των επιχειρήσεων συχνά δεν εμπίπτει στις εμπειρίες που βιώνει ο μαθητής 
στο παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον, κάτι που δεν προάγει πάντα μια προδραστική 
προσέγγιση κατά τη σχολική τους ζωή.

Ευτυχώς υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις! Στο έργο BELL, Business Economic, Language 
Learning, οι μαθητές όχι μόνο προσπαθούν να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά Αγγλικά 
τους, αλλά και να διερευνήσουν την έννοια του Δίκαιου Εμπορίου στις επιχειρήσεις 
και στο χώρο εργασίας. Κατά τη διάρκεια του έργου, διερεύνησαν θέματα, όπως τον 
τρόπο λειτουργίας του δίκαιου εμπορίου παγκοσμίως και τοπικά, το πώς τα χρήματα 
βγάζουν την αξία τους, το πώς παράγονται αγαθά και υπηρεσίες σε μικρές εταιρίες, 
πώς διεξάγονται έρευνες για τα επιχειρηματικά μοντέλα και πώς αυτά εφαρμόζονται. Η 
μάθηση απέκτησε πραγματική υπόσταση όταν ίδρυσαν μια εταιρεία και εμπορεύονταν 
προϊόντα μεταξύ τους. Αν επισκεφτείτε το TwinSpace (http://new-twinspace.etwinning.
net/web/p36261/welcome), θα καταλάβετε πόσο ουσιαστικά το εν λόγω έργο κατάφερε 
να προάγει την αρχή αυτής της Βασικής Ικανότητας.

Η δεύτερη εξαίρεση αφορά στο έργο the Pizza business across Europe. Εδώ, στόχος 
ήταν, όχι μόνο να διερευνηθεί η προέλευση ενός πιάτου που αποτελεί συνηθισμένο 
καθημερινό φαγητό σε όλον τον κόσμο, αλλά και οι παράμετροι της ίδρυσης μιας 
επιχείρησης παραγωγής πίτσας. Οι μαθητές ανέπτυξαν επιχειρηματικά μοντέλα, πήραν 
συνέντευξη από ιδιοκτήτες πιτσαρίας και επινόησαν τις δικές τους συνταγές βάσει μιας 
έρευνας αγοράς στους συνομηλίκους τους. Ολόκληρο το έργο ήταν ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα του πώς οι μαθητές αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον τρόπο που λειτουργούν 
οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις και πώς μπορούν να εξελίξουν μια ιδέα με δική τους 
πρωτοβουλία.

Συνέντευξη εκπαιδευτικού: https://www.youtube.com/watch?v=z_NiYi3U9HM

http://pizzacrosseuropetorneo.blogspot.ie/

http://www.pizzabusiness.altervista.org/
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πολιτισμική 
συνείδηση και 

έκφραση



Εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων 
με ένα φάσμα μέσων, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας 
και των εικαστικών τεχνών.

Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα:

Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει την επίγνωση της τοπικής, της εθνικής και της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και της θέσης τους στον κόσμο. Καλύπτει τη 
βασική γνώση σημαντικών έργων πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου και του σύγχρονου 
λαϊκού πολιτισμού. Είναι σημαντικό να κατανοείται η πολιτισμική και γλωσσική 
πολυμορφία στην Ευρώπη (και άλλες περιοχές του κόσμου), η ανάγκη διατήρησής της 
και η σημασία των αισθητικών παραγόντων στην καθημερινή ζωή.

Δεξιότητες που σχετίζονται τόσο με την εκτίμηση και την έκφραση: η εκτίμηση και 
απόλαυση των έργων τέχνης και των παραστάσεων, καθώς και η αυτοέκφραση μέσω 
ποικίλων διαύλων, αξιοποιώντας τις εγγενείς ικανότητες κάθε ατόμου. Οι δεξιότητες, 
επίσης, περιλαμβάνουν την ικανότητα συσχετισμού των δημιουργικών και εκφραστικών 
απόψεων του ατόμου με τις γνώμες άλλων και προσδιορισμού και δημιουργίας 
κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών στην πολιτιστική δραστηριότητα. Η πολιτιστική 
έκφραση είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων, που 
μπορούν να μεταφέρονται σε ποικίλα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Μια βαθιά κατανόηση του πολιτισμού μας και η αίσθηση ταυτότητας μπορούν να 
θεμελιώσουν την ανεκτικότητα και τον σεβασμό της πολυμορφίας της πολιτισμικής 
έκφρασης. Μια θετική στάση συνεπάγεται, επίσης, δημιουργικότητα και προθυμία 
καλλιέργειας της αισθητικής ικανότητας μέσω της καλλιτεχνικής αυτοέκφρασης και της 
συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή.

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
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PEK
«Νέες συναρπαστικές περιπέτειες για τον Pek, τον μικροσκοπικό μας ψύλλο. Περισσότερα 
μέρη να εξερευνήσουμε και να μοιραστούμε με άλλους, μια νέα γενιά μαθητών, έτοιμων 
να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν αστείες και μοναδικές καταστάσεις. Κάθε 
ιστορία επινοείται από μαθητές διαφορετικών χωρών. Το αποτέλεσμα ήταν πολλά 
πραγματικά αντικείμενα και ένα βιβλίο σε πολλές γλώσσες.»

Tandem
Τι πόρους μπορούμε να αντλήσουμε από την Αρχαιότητα; Οι μαθητές προβαίνουν σε 
αμφίδρομες συγκρίσεις στη Γαλλία και την Ισπανία για να κατανοήσουν, να αναλύσουν 
και να νιώσουν ότι ο «κλασικός πολιτισμός» αποτελεί υπόθεση που τους αφορά.

Πακέτο Έργου: www.etwinning.net/el/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=941&klang=el&lang=el

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/tandem

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/pek

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
http://youtu.be/vDCPJDRDDt8

Βίντεο για το έργο με συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών: 
https://www.youtube.com/watch?v=INSldTSQUD4

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=16915

Σύνδεσμος έργου:  www.etwinning.net/el/pub/profile.cfm?f=2&l=el&n=58602

«Αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία είναι οι εμπειρίες που έζησαν, ότι κατάφεραν να 
συζητήσουν με τους εταίρους τους, ότι προσπάθησαν να τους κατανοήσουν και ότι 
αναζήτησαν πόρους»  Γάλλος εκπαιδευτικός

«Ήμουν ένας από τους συγγραφείς μιας ιστορίας Pek»   Γάλλος μαθητής

«Είχε πολύ πλάκα όλη η διοργάνωση, η μεταμφίεση και το ότι μιλούσαμε στα Λατινικά, 
πέρασα τόσο καλά!»  Ισπανός μαθητής

«Η πιο ωραία δραστηριότητα ήταν που τραγούδησα, επειδή μου αρέσει πολύ το τραγούδι»
Μαρία από τη Ρουμανία

«Χρησιμοποιήσαμε ένα πραγματικό σύνολο και προβάλλαμε την αντίθεση μεταξύ του 
τότε και του τώρα»  Γάλλος μαθητής

«Μέσω των έργων τους, οι μαθητές φτιάχνουν κάτι αληθινό και γνωρίζουν την Ευρωπαϊκή 
αγορά εργασίας»  Ισπανός εκπαιδευτικός
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Έχουμε ήδη αναφερθεί στην πολιτισμική συνείδηση σε σχέση με ορισμένες από τις άλλες 
ικανότητες που έχουν ήδη συζητηθεί, γεγονός που κατά τη γνώμη μου καταδεικνύει 
πόσο άμεσα συνδεδεμένες είναι οι Βασικές Ικανότητες. Έχουμε μιλήσει για το πόσο 
αναγκαίο είναι να εμβαθύνουμε στη γνώση κάποιου άλλου πολιτισμού, προκειμένου 
να αντιληφθούμε τον κόσμο μέσω του εν λόγω πολιτισμού. Ωστόσο, η Πολιτισμική 
Συνείδηση δεν καλύπτει απλά τη γνώση και εκτίμηση των πολιτισμών άλλων λαών, αλλά 
αφορά και στη βαθιά κατανόηση των δικών μας πολιτισμικών ριζών και κληρονομιάς, 
της λαϊκής παράδοσης και των παραδόσεών μας. Επιπλέον, καλύπτει την εκτίμηση 
της καλλιτεχνικής έκφρασης κάποιου πολιτισμού: της μουσικής, της λογοτεχνίας, του 
θεάτρου, του χορού, της αρχιτεκτονικής...

Το πρώτο έργο, Tandem, επικεντρώθηκε στο δεύτερο σκέλος της ικανότητας της 
Πολιτισμικής Συνείδησης, μέσω της επιστροφής στις λατινικές ρίζες των δύο γλωσσών 
του έργου, των Γαλλικών και των Ισπανικών. Ο βασικός στόχος είναι να γίνει αντιληπτό 
πώς λειτουργούσαν τα Λατινικά ως γλώσσα, να διαπιστώσουν οι μαθητές ποιες λατινικές 
λέξεις και εκφράσεις χρησιμοποιούνται ακόμα στο πλαίσιο της κοινής καθομιλουμένης. 
Επίσης, συνέκριναν τα έθιμα της αρχαίας Ρώμης με τα σύγχρονα έθιμα, ως προς την 
οικογενειακή ζωή, τους θεσμούς και την αστική διαχείριση, μεταξύ άλλων. Ακόμα, 
εξέτασαν την αισθητική του Ρωμαϊκού πολιτισμού, την τέχνη και βέβαια τα πατρογονικά 
μνημεία και κτίρια.

Το Pek the traveller flea υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση. Οι μαθητές από 
επαγγελματικά σχολεία της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Δημοκρατίας της 
Τσεχίας και της Τουρκίας συνεργάστηκαν για να αφηγηθούν την ιστορία του μικρού ήρωα, 
Pek, καθώς ταξιδεύει στην Ευρώπη, τι είδε, τι άκουσε, τι έφαγε και τι έμαθε για τους λαούς 
και τις χώρες που επισκέφτηκε. Η ιστορία κυκλοφορεί με τη μορφή ψηφιακού κόμικ, 
κάτι που επίσης ανέπτυξε τόσο την ψηφιακή ικανότητα των μαθητών που συμμετείχαν, 
όσο και την ικανότητά τους στις ξένες γλώσσες, διευρύνοντας παράλληλα την αίσθηση 
δημιουργικότητας και προγραμματισμού τους.

Φτάσαμε, λοιπόν, στο τέλος των έργων που αναδεικνύουν πώς μπορούν να αναπτυχθούν 
οι Βασικές Ικανότητες των μαθητών από διαφορετικές χώρες όταν συνεργάζονται, βάσει 
συνθετικών εργασιών στο πλαίσιο του eTwinning. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπόνηση 
εργασιών στο πλαίσιο του eTwinning είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη εκείνων 
των εγκάρσιων, διαθεματικών δεξιοτήτων που οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να 
αναπτύξουν αποκλειστικά μέσω της διδασκαλίας του αντικειμένου τους.

A N N E  G I L L E R A N  -  Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η  Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ο Σ

Η άποψη της ειδικούΗ άποψη της ειδικού
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Συμπεράσματα
Τι δείχνουν τα παραδείγματα των έργων στο παρόν βιβλίο;

Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η 
μάθηση βάσει συνθετικών εργασιών (projects) αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικό μέσο 
για την ανάπτυξη μιας μεγάλης γκάμας ικανοτήτων των μαθητών. Ενώ τα παραδείγματα 
που αναδεικνύονται εδώ σχετίζονται κατά βάση με την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 
βασικής ικανότητας, είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα έργα αναπτύσσουν επίσης μία ή 
περισσότερες από τις υπόλοιπες βασικές ικανότητες, καθώς και εγκάρσιες δεξιότητες που 
διέπουν όλες τις άλλες. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, 
η πρωτοβουλία, η επίλυση προβλημάτων, η ανάληψη ρίσκου, η λήψη αποφάσεων και 
η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων. Αυτό είναι που κάνει τόσο πλούσια 
τη μάθηση βάσει συνθετικών εργασιών, καθώς είναι σε θέση να σφυρηλατήσει μεγάλο 
αριθμό ικανοτήτων και, κυριότερα, να τις συνδέσει ουσιαστικά με πραγματικά ζητήματα 
του κόσμου μας. Η διαθεματική και αυθεντική μάθηση που παρουσιάζεται σε κάποια 
από αυτά τα έργα ενισχύεται όταν προσκαλούνται επαγγελματίες εκτός σχολείου να 
συνεργαστούν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την εκπόνηση των εργασιών. 

Μια άλλη καίρια πτυχή που απορρέει από τα εν λόγω παραδείγματα συνθετικών 
εργασιών είναι η σημασία που δίνεται στο να επιτρέψουν στους μαθητές να αναλάβουν 
την ευθύνη της μόρφωσής τους. Αυτό επιτυγχάνεται όταν διασφαλίζεται ότι οι μαθητές 
έχουν λόγο για τα θέματα που θα μελετήσουν και τους ρόλους που θα αναλάβουν κατά 
την εκπόνηση της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές παίρνουν ενεργά τον 
έλεγχο της μόρφωσής τους και στοχάζονται σχετικά με το πώς μαθαίνουν καλύτερα. Τα 
παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο έδωσαν κίνητρα στους μαθητές, 
συχνά μέσω ερωτήσεων ανοιχτού τύπου που εμβάθυναν και διερευνούσαν τα υπό 
μελέτη θέματα και χρησιμοποιούνταν για να κατευθύνουν την εργασία των μαθητών, 
καθώς και μέσω της καινοτόμου χρήσης της τεχνολογίας προς διευκόλυνση της μάθησης. 
Η αξία της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ όσων εμπλέκονταν στο εκάστοτε 
έργο - μαθητές, εκπαιδευτικοί, εξωτερικοί επαγγελματίες, γονείς, η ευρύτερη κοινότητα 
- είτε στο πλαίσιο μιας χώρας είτε πολλών - είναι ανυπολόγιστη. Η συνεργασία, μαζί με 
άλλες πτυχές που προαναφέρθηκαν, βρίσκεται στο κέντρο όλων των έργων eTwinning. 
Ελπίζουμε ότι θα αντλήσετε έμπνευση από τα έργα σε αυτό το βιβλίο και θα αρχίσετε να 
συνεργάζεστε σε περισσότερα έργα.

Πώς το eTwinning βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις ικανότητές 
τους;

Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στο παρόν βιβλίο εστιάζουν στον τρόπο που τα 
έργα eTwinning έχουν αναπτύξει με επιτυχία τις ικανότητες των μαθητών τους. Όπως 
είδαμε, η διεξαγωγή συνθετικών εργασιών αποζημιώνει τους συμμετέχοντες, χωρίς 
όμως να είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να υποστηρίζονται κατά την ανάπτυξη μάθησης βάσει project και άλλων 
συναφών μεθόδων που ευνοούν μια προσέγγιση βάσει ικανοτήτων, τόσο μέσω του 
αναπροσανατολισμού των πλαισίων της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών όσο και 
μέσω συνεχούς μάθησης και υποστήριξης από συναδέλφους. Το eTwinning έχει δεσμευτεί 
να κάνει αυτό ακριβώς, μέσω των διάφορων ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης που 
προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, στις οποίες συγκαταλέγονται οι Εκδηλώσεις Μάθησης 
και οι Ομάδες, καθώς και η άτυπη δικτύωση μεταξύ εκπαιδευτικών. Αυτές οι ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τον χρόνο και τον χώρο 
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που χρειάζονται για να ωφεληθούν από τις γνώσεις των ειδικών αλλά και να μοιραστούν 
και να ανταλλάξουν δεδομένα μεταξύ τους, να αναπτύξουν παιδαγωγικές ικανότητες 
σε διάφορους τομείς και πλαίσια, όπως στην υποβοηθούμενη από την τεχνολογία 
διδασκαλία, τη διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (CLIL), τη 
διεθνή συνεργασία και τη μάθηση βάσει συνθετικών εργασιών. Το eTwinning ενθαρρύνει 
τη διαμόρφωση των σχολικών ομάδων προκειμένου να προάγουν την ανάπτυξη έργων 
που προϋποθέτουν συνεργατική διδασκαλία και διαθεματική προσέγγιση. Επιπλέον, οι 
Πρεσβευτές και εκπαιδευτικοί του eTwinning διευκολύνουν και συμμετέχουν τακτικά 
σε online δραστηριότητες ομαδικής μάθησης(peer learning). Η διδασκαλία μέσω 
διαδικτύου αποτελεί μια από τις πολλές επιτυχημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που εξακολουθεί να χαίρει εκτίμησης στις μέρες μας.

Το eTwinning έχει αναλάβει να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με ικανότητες που 
διασφαλίζουν ότι μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να εφοδιάσουν τους νέους με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που χρειάζονται για να διάγουν μια ολοκληρωμένη 
προσωπική και επαγγελματική ζωή. Το eTwinning αδημονεί να συνεχίσει περαιτέρω 
την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να τους εφοδιάσει για να 
αντεπεξέλθουν στις παιδαγωγικές δυσκολίες που ορθώνονται.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ETWINNING
European Schoolnet

www.etwinning.net

info@etwinning.net

Η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης λειτουργεί σαν ένα γραφείο υποστήριξης, που 
χειρίζεται οποιαδήποτε ερώτηση ή δυσκολία, που ίσως αντιμετωπίσουν τα σχολεία, 
σχετικά με το eTwinning: helpdesk@etwinning.net.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι καθηγητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν απευθείας 
με την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της χώρας τους. 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ζητήστε βοήθεια στη γλώσσα σας

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης εκπροσωπεί το eTwinning στη χώρα σας. Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε απευθείας με την υπηρεσία για υποστήριξη ή κατάρτιση μέσω των 
παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Τμήμα Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Στατιστικής 

Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού της Αλβανίας

Επαφή: Ornela Koleka, M.Sc.

 

ΑΥΣΤΡΙΑ
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 

(Αυστριακή Εθνική Υπηρεσία για τη Διά Βίου Μάθηση)  

Επαφή: Martin Gradl, Ursula Panuschka, Marcela Alzin 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.at

 

ΒΕΛΓΙΟ (ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
Ministère de la Communauté française

(Υπουργείο της Γαλλόφωνης Κοινότητας)

Επαφή: Cécile Gouzee

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.enseignement.be/etwinning
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ΒΕΛΓΙΟ (ΦΛΑΜΑΝΔΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
EPOS vzw

Επαφή: Sara Gilissen

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.be

 

ΒΕΛΓΙΟ (ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG

Jugendbüro der DG

Επαφή: Michèle Pommé

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/
erasmusplus/etwinning/

 

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Οργανισμός για την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Επαφή: Zaneta Dzumhur

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Център за развитие на човешките ресурси

(Κέντρο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων)

Επαφή: Milena Karaangova 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://etwinning.hrdc.bg

 

ΓΑΛΛΙΑ
Scérén-Cndp

Bureau d’assistance national français (BAN)

Επαφή: Marie-Christine Clément-Bonhomme

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.fr

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 

Επαφή: Ellen Kammertöns

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.de

Hotline: 0800- 3 89 46 64 64
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ΔΑΝΙΑ
UNI-C 

(Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Δανίας)

Επαφή: Ebbe Schultze, Claus Berg

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://etwinning.emu.dk

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning,  
Národní agentura programu Erasmus+

(Centre for International Cooperation in Education - National Support Service for 
eTwinning, National agency for Erasmus+)

Επαφή: Barbora Grecnerova, Pavla Sabatkova

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.cz

 

ΕΛΛΑΔΑ
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)

Επαφή: Ομάδα eTwinning 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.gr 

Αριθμός τηλεφώνου (μόνο από την Ελλάδα): 801 11 38946

 

ΕΣΘΟΝΙΑ
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

(Ίδρυμα Πληροφορικής για την Εκπαίδευση)

Επαφή: Elo Allemann

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.tiigrihype.ee

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
British Council 

Επαφή: Ομάδα eTwinning 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.britishcouncil.org/etwinning

 

47

mailto:etwinning%40uni-c.dk?subject=
mailto:etwinning%40uni-c.dk?subject=
mailto:etwinning%40naep.cz?subject=
mailto:etwinning%40naep.cz?subject=
mailto:eTwinning%40sch.gr?subject=
mailto:elo.allemann%40hitsa.ee?subject=
mailto:eTwinning%40sch.gr?subject=


ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Léargas, The Exchange Bureau

Επαφή: Marie Heraughty

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.ie

 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Rannis - Ισλανδική Κέντρο Έρευνας 

Επαφή: Guðmundur Ingi Markússon

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.is

 

ΙΣΠΑΝΙΑ
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Επαφή: Carlos J. Medina

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.es

ΙΤΑΛΙΑ
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

(Εθνικό Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας) 

Επαφή: etwinning@indire.it

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.it

 

ΚΥΠΡΟΣ
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  

(Ίδρυμα για τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Διά Βίου Μάθηση) 

Επαφή: Thekla Christodoulidou, Sylvia Solomonidou

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.llp.org.cy/etwinning
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ΚΡΟΑΤΙΑ
Agecija za mobilnost i programe Europske unije

(Υπηρεσία για την κινητικότητα και τα προγράμματα της ΕΕ)

Επαφή: Tea Režek 

Εθνική ιστοσελίδα: http://www.etwinning.hr/

 

ΛΕΤΟΝΙΑ
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

(Υπηρεσία Διεθνών Προγραμμάτων για τη Νεολαία)

Επαφή: Santa Prancane, info@etwinning.lv

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.lv

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+

(Education Exchanges Support Foundation / National agency for Erasmus+)

Επαφή: Violeta Čiuplytė

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://www.etwinning.lt

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten

(Εθνική Υπηρεσία για τις Υποθέσεις Διεθνούς Εκπαίδευσης)

Επαφή: Stefan Sohler

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie

Επαφή: Sacha Dublin

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.eTwinning.lu
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ΜΑΛΤΑ
Διεύθυνση για την Ποιότητα και Προτύπων στην Εκπαίδευση

Τμήμα Διαχείρισης Προγράμματος Σπουδών και Τηλεκπαίδευσης

Επαφή: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://etwinning.skola.edu.mt

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Utdanningsdirektoratet 

Επαφή: Lisbeth Knutsdatter Gregersen

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning  
και http://iktipraksis.no/etwinning

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
EP-Nuffic

Επαφή: Marjolein Mennes; etwinning@epuffic.nl

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.nl

+31 70 4260 260

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Digitális Pedagógiai Osztály 

(Δημόσιες Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Μη κερδοσκοπική ΕΠΕ- Τμήμα Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης)

Επαφή: etwinning@educatio.hu 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.hu

 

ΠΟΛΩΝΙΑ
Ίδρυμα για την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Συστήματος 

Επαφή: Barbara Milewska; etwinning@frse.org.pl 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.pl

 

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η  Τ Ω Ν  Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  e T w i n n i n g
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência

(Γενική Διεύθυνση Παιδείας – Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών)

Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)

(Ομάδα Πόρων και Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών)

Επαφή: eTwinning@dge.mec.pt

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://etwinning.dge.mec.pt/

 

ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(Εθνικό Γραφείο για τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και την Κινητικότητα)

Επαφή: Dejan Zlatkovski

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://www.etwinning.mk

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Institutul de Stiinte ale Educatiei 

(Ινστιτούτο των επιστημών της εκπαίδευσης)

Επαφή: Simona Velea

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.ro

ΣΕΡΒΙΑ
Foundation Tempus

Επαφή: etwinning@tempus.ac.rs

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Πανεπιστήμιο της Zilina 

Επαφή: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.etwinning.sk

 

51

mailto:dejan.zlatkovski%40na.org.mk?subject=
mailto:echipa%40etwinning.ro?subject=
mailto:etwinning%40tempus.ac.rs?subject=
mailto:lubica.sokolikova%40etwinning.sk?subject=
mailto:gabriela.podolanova%40etwinning.sk?subject=


ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS

(Κέντρο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τα Προγράμματα Κινητικότητας και 
Εκπαιδευτικής Κατάρτισης)

Επαφή: etwinning@cmepius.si

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.cmepius.si/etwinning.aspx

 

ΣΟΥΗΔΙΑ
Universitets- och högskolerådet.

(Το Σουηδικό Συμβούλιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση)

Επαφή: Anders Brännstedt, Jenny Nordqvist

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.utbyten.se

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Εθνική Επιτροπή Παιδείας

Επαφή: Yrjö Hyötyniemi

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: www.edu.fi/etwinning

 

ΤΟΥΡΚΙΑ
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας  
και εκπαιδευτικών τεχνολογιών) 

Επαφή: Murat YATAĞAN 

Εθνικός ιστότοπος eTwinning: http://etwinning.meb.gov.tr
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Γραφεία υποστήριξης 
συνεργατών για το  
eTwinning Plus
Το eTwinning Plus (plus.etwinning.net) παρέχει μια πλατφόρμα για σχολεία χωρών 
που γειτονεύουν άμεσα με την Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν δεσμούς με σχολεία που 
συμμετέχουν στο eTwinning.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο eTwinning Plus περιλαμβάνουν το Αζερμπαϊτζάν, την 
Αρμενία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, την Τυνησία και την Ουκρανία.

Κάθε χώρα που συμμετέχει στο eTwinning Plus έχει ορίσει ένα Γραφείο Στήριξης Εταίρων 
ή ΓΣΕ. Ο ρόλος του Γραφείου Στήριξης Εταίρων είναι να εγγράφει εκπαιδευτικούς στο 
eTwinning Plus, να παρέχει υποστήριξη και εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς για το 
πώς να χρησιμοποιούν την Επιφάνεια Εργασίας του eTwinning Plus και να βοηθάει τους 
εκπαιδευτικούς να βρίσκουν κατάλληλα σχολεία ως εταίρους στις χώρες του eTwinning.

ΑΡΜΕΝΙΑ
Το Εθνικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (NCET)

http://etwinningplus.armedu.am/?lang=en

Επικοινωνία: etwinning@ktak.am

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Madad Azerbaijan

www.madad.az/etwinningplus/

Επικοινωνία: etw@madad.net

ΓΕΩΡΓΙΑ
Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών (TPDC)

Επικοινωνία: etwinningplus@tpdc.ge

ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Ίδρυμα Ανατολικής Ευρώπης στη Μολδαβία (EEF)

www.eef.md/

Επικοινωνία: info@etwinning.md 
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ΤΥΝΗΣΙΑ
Το Εθνικό Κέντρο για την Τεχνολογία στην Εκπαίδευση (CNTE)

www.cnte.tn

Επικοινωνία: etwinning@cnte.tn

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
NSBC « Ukrainskiy proriv »

www.etwinning.com.ua

Επικοινωνία: helpdesk@etwinning.com.ua
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Σημειώσεις:
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Developing pupil competences 
through eTwinning
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