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Το eTwinning είναι μια σφύζουσα κοινότητα η οποία έχει στο ενεργητικό της, στα 11 χρόνια παρουσίας της, 
σχεδόν 400.000 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 162.589* σχολεία. Περισσότερα από 50.000 έργα έχουν 
διοργανωθεί, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000.000 μαθητές από όλη την ήπειρο (*Ιούλιος 2016)

Το eTwinning – η Κοινότητα για τα Σχολεία στην Ευρώπη – είναι μια δράση για σχολεία που χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Το eTwinning προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στους χρήστες του. Σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες (προς 
το παρόν 38) μια Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) προωθεί τη δράση, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
καθοδήγηση στους τελικούς χρήστες και διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων και ευκαιριών επαγγελματικής 
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεύθυνος για τον συντονισμό του eTwinning είναι η Κεντρική 
Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) υπό τη διοίκηση του European Schoolnet, μιας κοινοπραξίας 30 Υπουργείων Παιδείας. 
Ο οργανισμός συνεργάζεται με τις ΕΥΥ και είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς 
και την παροχή ποικίλων ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και άλλων δραστηριοτήτων, όπως ενός ετήσιου 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και μιας Εκδήλωσης Απονομής Βραβείων που επιβραβεύει εκπαιδευτικούς και μαθητές για 
τη συμμετοχή τους σε έργα που ξεχωρίζουν.

Το eTwinning περιλαμβάνει μια προηγμένη πλατφόρμα με δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς χώρους, η οποία 
διατίθεται σε 28 γλώσσες. Η δημόσια περιοχή www.eTwinning.net προσφέρει στους χρήστες που περιηγούνται 
πλήθος πληροφοριών για το πώς να συμμετάσχουν στο eTwinning, εξηγώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 
η δράση και δίνοντας έμπνευση για συνεργατικά έργα. Η περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, που ονομάζεται 
eTwinning Live, είναι η διεπαφή κάθε εκπαιδευτικού με την κοινότητα: επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν ο 
ένας τον άλλον, να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται σε έργα και να συμμετέχουν σε ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης που διοργανώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται 
σε κάποιο έργο, έχουν πρόσβαση σε μια περιορισμένη και ειδικά αφιερωμένη στο εν λόγω έργο περιοχή, η οποία 
ονομάζεται TwinSpace.

Published in October 2016. The views expressed in this publication are those of the authors and not necessarily those of European 
Schoolnet or the eTwinning Central Support Service. This book is published under the terms and conditions of the Attribution-Non 
Commercial-Share Alike 3.0 Unported Creative Commons licence (CC BY-NC-SA 3.0) (http://creativecommons. org/licenses/by-nc-
sa/3.0/) This publication was created with the fi  nancial support of the Erasmus+ Programme of the European Union. This publication 
refl  ects the views only of the authors and the European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of the 
information contained therein.
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Η στροφή στην ψηφιακή εποχή μεταβάλλει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής 
μας και οι αλλαγές συντελούνται με ρυθμούς που δυσκολευόμαστε να 
παρακολουθήσουμε. Όλοι - εργαζόμενοι, μαθητές, πολίτες - καλούμαστε 
να κατακτήσουμε τις νέες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται 
προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 
που τώρα μας ανοίγονται. Δεν είναι μόνο οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται 
για σχεδόν κάθε επάγγελμα. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιες βασικές τουλάχιστον 
ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να ζούμε, να μαθαίνουμε, να επικοινωνούμε και να 
συμμετέχουμε στην κοινωνία.
Η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σημείο αυτό. Είναι ανάγκη οι νέοι Ευρωπαίοι 
να κατέχουν τις σωστές ικανότητες προκειμένου να εισέρχονται και να παραμένουν στην αγορά 
εργασίας, αλλά παράλληλα να είναι ενεργοί, ανεξάρτητοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από 
την υποχρέωσή μας να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να γίνουν ψηφιακά εγγράμματοι, έχουμε 
καθήκον να διασφαλίσουμε ότι στηρίζονται σε μια ηθική πυξίδα όταν πλοηγούνται στον διαδικτυακό 
κόσμο. Η διδασκαλία θεμελιωδών αξιών, όπως της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του σεβασμού για τον συνάνθρωπο θα συμβάλει, ώστε να εφοδιαστούν δια βίου και 
να επιδεικνύουν ασφαλή, αρμόζουσα και υπεύθυνη συμπεριφορά. Θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε 
την ικανότητά τους να συναλλάσσονται μέσω διαδικτύου με το κράτος, τις επιχειρήσεις και την 
ευρύτερη κοινότητα με τρόπο παραγωγικό και αμοιβαία επωφελή.
Αν η ψηφιακή τεχνολογία είναι τόσο βαθιά ριζωμένη σε αυτά τα στέρεα θεμέλια, έχει τη δύναμη 
να μετασχηματίσει τη δημοκρατία μας. Σε μια εποχή που τα κενά νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα 
διογκώνονται και οι πολίτες εμφανίζονται όλο και πιο αποστασιοποιημένοι από παραδοσιακές 
δημοκρατικές διαδικασίες, η κριτική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να 
επανεφεύρει τις σχέσεις των πολιτών με τους γείτονες και τις κυβερνήσεις τους. Η καλλιέργεια 
ψηφιακής ιθαγένειας είναι, λοιπόν, ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα 
είναι σε θέση να συμμετέχουν στα κοινά μέσω του διαδικτύου, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα για 
να εκπληρώσουν το καθήκον τους ως πολίτες και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη δύναμη που 
τους προσφέρει η τεχνολογία.
Η επισήμανση αυτή με φέρνει στο eTwinning και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει, όχι μόνο 
επειδή συμβάλλει στην καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, αλλά και επειδή προάγει 
θεμελιώδεις αξίες και την έννοια του υπεύθυνου πολίτη στην τάξη. Στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία παρουσιάστηκε νωρίτερα τη 
φετινή χρονιά, το eTwinning επισημάνθηκε ως ένα από τα βασικά εργαλεία για την προώθηση της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και των κοινών αξιών. Η άμεση επικοινωνία των ανθρώπων είναι 
κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη του αμοιβαίου σεβασμού και της διαπολιτισμικής κατανόησης. 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να επισημαίνουν πρώιμα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης 
των μαθητών και να βοηθήσουν στην καταπολέμησή τους. Τα έργα eTwinning επιτρέπουν σε 
εκπαιδευτικούς και μαθητές που έρχονται αντιμέτωποι με παρόμοιες προκλήσεις να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες και να μαθαίνουν από τους άλλους.
Το eTwinning αποτελεί μια δυνατή εμπειρία μάθησης, που προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε συλλογικά εκπαιδευτικά έργα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να παρουσιάσω το 
Βιβλίο eTwinning του 2016, το οποίο περιέχει μια συλλογή περισσότερων από 30 έργων eTwinning 
για το φετινό θέμα, «Ψηφιακοί Πολίτες».
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
που συμμετείχαν σε αυτά τα έργα, ενώ θέλω επίσης να ευχαριστήσω συνολικά την κοινότητα του 
eTwinning. Για μια ακόμα φορά με απτό και πολύτιμο τρόπο βοηθάει τους νέους να βρουν τη θέση 
τους στην κοινωνία και να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.  

Tibor Navracsics
Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού
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Ψηφιακός και πολίτης

Θεωρείτε τον εαυτό σας ψηφιακό πολίτη; Η αυθόρμητη απάντηση για ορισμένους είναι 
«όχι». Ωστόσο, αν το καλοσκεφτούμε, αν εξετάσουμε την καθημερινή μας συμμετοχή στον 
ψηφιακό κόσμο ανάλογα με τον χρόνο που συνδεόμαστε στο διαδίκτυο καθημερινά, που 
είμαστε συνδεδεμένοι με μία ή περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα, που επικοινωνούμε 
με συμμαθητές, συγγενείς, συναδέλφους ή φίλους κυρίως με ψηφιακά μέσα, πολλοί θα 
αναθεωρούσαν και θα συνειδητοποιούσαν ότι είναι, πράγματι, ψηφιακοί πολίτες. 

Τι ισχύει στην περίπτωση των μαθητών, τότε; Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σημερινά παιδιά και 
οι νέοι μεγαλώνουν περιτριγυρισμένοι από την τεχνολογία. Πιθανώς να γνωρίζουμε επίσης 
την αμφιλεγόμενη έννοια των «ψηφιακών γηγενών», η οποία επινοήθηκε από τον Marc Pren-
sky1 για να αποτυπώσει την φυσική ευχέρεια που οι νέες γενιές έχουν όταν χρησιμοποιούν 
τις τεχνολογίες, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες γενιές, τις οποίες αποκαλεί «ψηφιακούς 
μετανάστες» και οι οποίες υιοθέτησαν τις τεχνολογίες σε μεγαλύτερη ηλικία, οπότε δεν θα 
πάψουν ποτέ να διατηρούν μια «ξενική προφορά» όταν τις χρησιμοποιούν. Πολλά έχουν 
γραφτεί σχετικά με τη μεταφορά αυτή και για το πώς διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. 
Η διαδικτυακή έρευνα του EU Kids, που αφορά σε παιδιά ηλικίας 9 ως 16 ετών που ζουν στην 
Ευρώπη, προειδοποιεί ότι η «συζήτηση περί ψηφιακών γηγενών επισκιάζει την ανάγκη των 
παιδιών για υποστήριξη ως προς την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων».2 Εν τω μεταξύ, τα 
παιδιά συνδέονται στο διαδίκτυο: 93% των παιδιών ηλικίας 5-15 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το 2013, με τέσσερα στα πέντε να είναι ηλικίας 5-7 ετών (82%). 
Ανεξάρτητα από το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Ανεξάρτητα από την ευχέρεια (ή 
την έλλειψη αυτής) κατά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η μεταφορά του Prensky δεν παύει ωστόσο να είναι γλαφυρή: αναγνωρίζει την ψηφιακή 
ιδιότητα ως γη και τους χρήστες των ψηφιακών μέσων ως πολίτες αυτής της γης. Ωστόσο, 
υποτιμά μία από τις σημαντικότερες πτυχές του «νέου αυτού κόσμου»: το γεγονός ότι δεν 
προβλέπονται καθόλου - ή λίγα - σύνορα, ότι δεν απαιτείται διαβατήριο και ότι ως εκ τούτου 
οι έννοιες «γηγενής» και «μετανάστης» δεν ισχύουν. Τι απομένει τότε από μια γη που δεν έχει 
σύνορα;

1 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5)
2 Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011) EU Kids Διαδικτυακή τελική έκθεση II. σελ. 42

«Εφόσον η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί 
γεγονός που στις μέρες μας υπαγορεύει 
τον ρου της ανθρώπινης ζωής, μόνο η 
γνώση και η ευαισθησία της νέας γενιάς 
θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για 
την αναγνώριση των θετικών, χρήσιμων 
και ωφέλιμων πτυχών της.»
Maja Abramič, ΕΥΥ Σλοβενίας

1.   Επισκόπηση της 
Ψηφιακής Ιθαγένειας
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Τρεις βασικοί πυλώνες έρχονται στο νου όταν προσπαθούμε να ορίσουμε την ψηφιακή 
ιθαγένεια: το ανήκειν, η συμμετοχή και η προστασία. Οι ψηφιακοί πολίτες ανήκουν στην 
ψηφιακή κοινωνία. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να συμμετέχουν ενεργά στην 
κοινωνία και να αλληλεπιδρούν. Η ψηφιακή ιθαγένεια ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ώστε 
να δρέπουν τα οφέλη της τεχνολογίας με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Ανήκω εδώ

Η ψηφιακή κοινωνία προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης, μάθησης, εργασίας, ζωής. Οι 
πολίτες «εργάζονται για» και «ωφελούνται από» το γεγονός ότι ανήκουν σε μια κοινωνία 
και το ίδιο ισχύει και για τους ψηφιακούς πολίτες. Μεγάλο μέρος των συναλλαγών μας 
πραγματοποιούνται διαδικτυακά3 και άρα είμαστε κομμάτι της ψηφιακής κοινωνίας, όπως 
ακριβώς είμαστε μέρος της (απτής) κοινωνίας στην οποία ζούμε. Όλοι έχουμε μια αίσθηση 
του «ανήκειν», αφού όλοι μας έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Αυτό 
αληθεύει ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς τους προσαρμοζόμενοι στην ομάδα (και την κοινωνία) στην οποία 
ανήκουν. Στη διαπραγμάτευση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
αναπόφευκτα συνεπάγεται η έννοια της ιδιότητας του πολίτη, ένα στοιχείο που δεν πρέπει 
να λησμονείται είναι η ευχαρίστηση, η οποία έγκειται στην καρδιά του αισθήματος του 
«ανήκειν». Απολαμβάνουμε το γεγονός ότι είμαστε μέρος της ψηφιακής κοινωνίας και οι 
υποχρεώσεις μας προς την κοινωνία αυτή δεν πρέπει να καταστρέφουν αυτήν την απόλαυση 
του «ανήκειν». 

Η πλήρης συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία απαιτεί πρόσβαση. Η πρόσβαση ήταν το 
πρώτο κριτήριο για την εξήγηση του ψηφιακού χάσματος, μιας έννοιας που χρησιμοποιήθηκε 
τη δεκαετία του 1990 για να αναφερθούμε στις διαφορές της ψηφιακής ένταξης.4 Η ψηφιακή 
ένταξη έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, καθώς η πρόσβαση στις τεχνολογίες 
έχει σχεδόν κορεστεί στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα εμπόδια που αφορούν στην 
πρόσβαση των ατόμων από μη προνομιούχα στρώματα ή στη χρήση των τεχνολογιών στο 
σπίτι. Για παράδειγμα, οι γυναίκες και πιο συγκεκριμένα οι μητέρες είναι συχνά οι τελευταίες 
στην οικογένεια που αποκτούν πρόσβαση και κάνουν χρήση μιας κοινόχρηστης ψηφιακής 
συσκευής. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, αν έναν αιώνα πριν η Βιρτζίνια Γουλφ 
διεκδικούσε για κάθε γυναίκα «ένα δικό της δωμάτιο» για να μελετάει και να έχει πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, σήμερα ζητούμε για όλους ένα δωμάτιο και μία δική τους ψηφιακή συσκευή.

Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα συμπεριφέρονται ως μέλη μιας ψηφιακής κοινωνίας θα 
διαμορφώσει το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε. 

Συμμετέχω

Στην Ευρώπη, το 77% των πολιτών5 και το 75% των παιδιών6 ασχολούνται με ψηφιακές 
δραστηριότητες. Η συμμετοχή στον ψηφιακό τομέα έχει πάψει να αποτελεί θέμα «έχω» ή «δεν 
έχω», όπως είδαμε προηγουμένως, αλλά θέμα «μπορώ» ή «δεν μπορώ». Αν η ψηφιακή συμμετοχή 
εξαρτάται από την πρόσβαση και τη χρήση, εξαρτάται ακόμα περισσότερο από τις στάσεις. Η 
συμμετοχή έχει επιμέρους διαβαθμίσεις, από την παθητική στάση έως την ενεργό δράση για την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μπορεί κάποιος να συμμετέχει απλά περιηγούμενος στο διαδίκτυο 
ή να υψώνει τη φωνή του (και μάλιστα δυνατά). 

3 https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=242
4 Irving, L., κ.ά. (1999). Falling through the Net. Washington, DC, US Deps of Commerce.
5 Eurostat Data for 2013.
6 Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2009) EU Kids Online fi nal report.
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Εδώ και πολύ καιρό, οι ψηφιακοί πολίτες θεωρούνται χρήστες τεχνολογιών (απλοί αποδέκτες, 
καταναλωτές). Τώρα βλέπουμε ότι οι ψηφιακοί πολίτες μπορούν επίσης να γίνουν ενεργοί 
συμμετέχοντες. Η συμμετοχή τους δεν συνεπάγεται μόνο την κατανάλωση ψηφιακών αγαθών και 
περιεχομένου, αλλά επίσης είναι εμφανής στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, εργαλείων, 
εφαρμογών, κωδικών, πρακτικών.

Οι νέοι άνθρωποι είναι παραγωγικοί δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου: τραβούν και 
μοιράζονται φωτογραφίες, βίντεο, πολυμέσα, κείμενα και απόψεις. Το να είναι δημιουργοί και 
όχι καταναλωτές επιτρέπει στους ψηφιακούς πολίτες να συμβάλουν στο τοπίο της ψηφιακής 
κοινωνίας και να το κατανοούν καλύτερα. Όταν, λόγου χάρη, γίνεται λόγος για προγραμματισμό 
και για τα οφέλη του στην εκπαίδευση, πάντα προτάσσουμε το επιχείρημα ότι η δημιουργία 
κώδικα επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν και όχι απλά να χρησιμοποιούν. Πράγμα που 
αληθεύει. Παρόλα αυτά, κατά την ενασχόληση με τη δημιουργία κώδικα και τον προγραμματισμό 
θα μάθουν επίσης να κατανοούν πώς λειτουργεί η ψηφιακή τεχνολογία, στην οποία εντρυφούν 
καθημερινά. Μπορεί να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των αλγορίθμων που βρίσκεται στη 
βάση μιας μηχανής αναζήτησης και άλλων διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούν. 

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την ψηφιακή συμμετοχή ως μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων: 
Υπάρχουν εκείνοι που παραμονεύουν, που παρατηρούν, που κοιτάζουν, που χρησιμοποιούν 
τον ψηφιακό κόσμο ως καταναλωτές και θεατές. Έπειτα, υπάρχουν εκείνοι που συμμετέχουν 
διαμοιράζοντας πληροφορίες και περιεχόμενο, συνδέοντας ανθρώπους, διαδίδοντας ιδέες 
που αξίζει να διαδοθούν. Στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται εκείνοι που δημιουργούν καινούριο 
περιεχόμενο, νέες πρακτικές, νέα εργαλεία, εισάγοντας έναν νέο τρόπο συνδιαλλαγής με άλλους 
ψηφιακούς πολίτες και συμμετοχής στην ψηφιακή κοινωνία. Τέλος, στο ανώτερο επίπεδο, 
βρίσκονται εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για μια καλύτερη 
κοινωνία. Αυτό το τελευταίο επίπεδο περιλαμβάνει εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν στη 
διαμόρφωση του μέλλοντος του παγκόσμιου ιστού, καθώς και όσους διαμορφώνουν το μέλλον 
της κοινωνίας στο σύνολό της με ψηφιακά μέσα. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία της 
συμμετοχής των νέων στις συζητήσεις περί διαδικτυακής διακυβέρνησης σε πιο συστηματική 
και τακτική βάση, 7αποκτώντας οι ίδιοι επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες τόσο για τη διευκόλυνση 
της κατανόησης όσο και τη διαμόρφωση προσωπικών απόψεων πάνω σε ζητήματα σχετικά με 
τον τρόπο λειτουργίας του οικοσυστήματος του διαδικτύου. Οι νέοι μπορούν να ενδυναμωθούν 
ώστε να διαμορφώσουν ένα καλύτερο διαδίκτυο ή, αν δεν επιθυμούν να φτάσουν στο τελευταίο 
σκαλί της κλίμακας, μπορούν πάραυτα να επηρεάσουν προς την κατεύθυνση ενός καλύτερου 
ψηφιακού περιβάλλοντος, προάγοντας θετικές αξίες και συμπεριφορές. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε τον ρόλο των νέων ως ψηφιακών πολιτών στο επίπεδο της συμμετοχής και 
της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία. Βλέπουμε πώς διαδικασίες, όπως τα συλλογικά αιτήματα 
που υπογράφονται μέσω διαδικτύου για παράδειγμα, ουσιαστικά συνιστούν μέσο διεκδίκησης 
μιας ενεργής συμμετοχής στα κοινά. Τα ψηφιακά εργαλεία και μέσα χρησιμοποιούνται, επίσης, 
για την προώθηση της «διαφάνειας» στη χάραξη πολιτικών, επιτρέποντας στους πολίτες να 
συσπειρώνονται με καινοφανείς τρόπους. 

Προστατεύομαι - και προστατεύω

Οι πολίτες εξ ορισμού προστατεύονται από τη χώρα στην οποία ανήκουν. Η προστασία 
συγκαταλέγεται στα δικαιώματα που οι άνθρωποι απολαμβάνουν κατά τη διαδικτυακή τους 
ενασχόληση. Οι τεχνολογίες προσφέρουν ευκαιρίες - και κινδύνους. Ενώ οι κίνδυνοι δεν 
συνεπάγονται αναπόφευκτα βλάβη, αυτή μπορεί να είναι καταστροφική για την απόλαυση 
της ψηφιακής ιθαγένειας. 

7 https://webwewant.org/
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Η ψηφιακή πρόσβαση όχι μόνο εκθέτει τους νέους σε πιθανούς κινδύνους, αλλά επίσης 
βελτιώνει τον ψηφιακό γραμματισμό τους και τις δεξιότητες που αφορούν στην ασφάλειά 
τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ενεργοί χρήστες είναι πιθανότεροι να γίνουν ευέλικτοι χρήστες 
της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικών, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς 
και άλλα άτομα που φροντίζουν τους νέους θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένες 
στρατηγικές, ώστε να διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία, χωρίς να 
καταστρατηγούν το δικαίωμά τους στη συμμετοχή.8

Πολλοί νέοι είναι ειδικοί στο να εξηγούν στους ενήλικες τι πρέπει να κάνουν προκειμένου 
να παραμένουν ασφαλείς στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι μάλλον αμφίβολο ότι αυτό 
συνεπάγεται αλλαγές στη δική τους συμπεριφορά. Μια λογική και αποτελεσματική 
στρατηγική είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και τους νέους να είναι υπεύθυνοι χρήστες 
όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις δικές τους ενέργειες στο διαδίκτυο, αλλά και στον τρόπο που 
υποστηρίζουν τρίτους. Ρωτήστε μια ομάδα ανθρώπων (όχι αποκλειστικά νέων) πόσοι από 
αυτούς έχουν δει κάτι ανάρμοστο στο διαδίκτυο και θα διαπιστώσετε ότι πολλοί θα έχουν 
δει. Ρωτήστε την ίδια ομάδα πόσοι από αυτούς ανέφεραν το εν λόγω περιεχόμενο είτε στον 
πάροχο της υπηρεσίας είτε σε κάποιον ενήλικα και θα πάρετε πολλές λιγότερες θετικές 
απαντήσεις. Παρομοίως, θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε το εάν τα σχολεία και οι 
γονείς είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι να λάβουν προληπτικά ή επανορθωτικά μέτρα, 
στην περίπτωση κάποιου δυσάρεστου συμβάντος. 

Τα παιδιά και οι νέοι έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και αξίζουν προστασία και περιφρούρηση. 
Όπως και στον πραγματικό κόσμο, ορισμένα προληπτικά μέτρα είναι επιβεβλημένα.9 Στα 
παιδιά και τους νέοι θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται κάποια περιθώρια για πειραματισμούς 
και για να μαθαίνουν από τα λάθη τους, χωρίς κάθε κλικ ή κάθε τους κίνηση να 
παρακολουθείται. Θα πρέπει να τους προτρέπουμε να σέβονται και να περιφρουρούν το 
δικαίωμα των άλλων. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ευθύνη που φέρουμε όλοι. 

Είμαι ψηφιακά ικανός

Στην καμπή της ψηφιακής ιθαγένειας, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν το σημείο εισόδου 
σε αυτήν την ψηφιακή χώρα. Σε μια κοινωνία όλο και πιο ψηφιοποιημένη, μπορούμε να 
θεωρήσουμε την ψηφιακή ιθαγένεια δικαίωμα. Οι ψηφιακές δεξιότητες μας καταστούν 
ικανούς να ασκήσουμε το δικαίωμα αυτό. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι 
ψηφιακές δεξιότητες εξαντλούνται στην ικανότητα χειρισμού συσκευών. Θεωρούμε ότι 
η γνώση και η ανεκτικότητα, οι δημοκρατικές αξίες και υποχρεώσεις συναποτελούν τις 
δεξιότητες που χρειάζονται για να είμαστε και να γίνουμε ψηφιακοί πολίτες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς είναι σε θέση να διαμορφώσει, 
από μικρή ηλικία, το μέλλον μιας συνδεδεμένης γενιάς. Πρέπει να αναπτύξουμε ψηφιακές 
δεξιότητες σε όλους τους μαθητές, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να ανήκουν στην ψηφιακή 
κοινωνία με μια ασφαλή, υπεύθυνη και δημιουργική αίσθηση του «ανήκειν».

Anusca Ferrari and Hans Martens
Digital Citizenship Programme Team, European Schoolnet

8 https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=687352
9 http://www.enacso.eu/wp-content/uploads/2015/12/free-isnt.pdf
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Ιδιότητα του Ενεργού 
Πολίτη μέσω του eTwinning
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Το περσινό βιβλίο του 2015, επικεντρώθηκε στη Γενιά του eTwinning, αναδεικνύοντας 
τον τρόπο που η εμπειρία του eTwinning επηρέασε τους μαθητές, 10 χρόνια μετά, από τα 
πρώτα κιόλας έργα. Όλοι συμμερίζονταν την αξία που το eTwinning είχε για την καθημερινή 
τους ζωή, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που ανέπτυξαν μέσω των έργων eTwinning και 
τη συμβολή που είχε, μετά το σχολείο, στη ζωή τους στο πανεπιστήμιο, την εργασία και τη 
διαρκή κοινωνική συνδιαλλαγή. Η Γενιά του eTwinning είναι η επιτομή του «Ψηφιακού Πολίτη», 
ο οποίος συμμετέχει ενεργά και εφοδιάζεται με τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες, 
συνειδητοποιώντας και κατανοώντας τις ευθύνες που αυτές συνεπάγονται και, συνολικά, 
απολαμβάνοντας τη ζωή ως παγκόσμιος πολίτης. 

Η συλλογή των έργων που παρουσιάζεται στο φετινό βιβλίο προτάθηκε από τις Εθνικές 
Υπηρεσίες Υποστήριξης, σε ευθυγράμμιση με το φετινό θέμα του eTwinning - «Ψηφιακοί 
Πολίτες». Τα έργα παρουσιάζονται για να δώσουν ιδέες και έμπνευση για μελλοντικά 
έργα. Περιλαμβάνονται σύνδεσμοι στα έργα, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε 
να τα παρακολουθείτε για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για τους εταίρους, τις 
δραστηριότητες και τα αποτελέσματα. Πολλά έργα απέσπασαν αναγνώριση σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, μέσω του βραβείου της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας eTwinning10 (που 
απονεμήθηκε σε 1.634 σχολεία, τον Οκτώβριο 2015).  

Τα έργα διαιρούνται σε τρεις ενότητες:

Δεξιότητες και ικανότητες των ψηφιακών πολιτών, με έμφαση στη δεκτικότητα και τη 
συνεργασία, αλλά και τη συμπεριληπτική φύση των έργων eTwinning που εμπλέκουν 
νέους και μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, από όλους τους τομείς της κοινωνίας και όλες 
τις χώρες. Συνοψίζοντας, έργα που συμβάλουν στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε όλοι να συμμετέχουν ως ψηφιακοί πολίτες. 

Ενεργή συμμετοχή ως ψηφιακοί πολίτες, με έργα όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
πραγματευτούν κάποια από τα θέματα που μας επηρεάζουν όλους - τη δημοκρατία, τη 
συμμετοχή στα κοινά, τη μετανάστευση και το περιβάλλον.  

Ασφαλής και υπεύθυνη χρήση, με έργα που επεξεργάζονται το πλαίσιο της Ψηφιακής 
Ασφάλειας, τις πολιτικές και τις πρακτικές που απαιτούνται ώστε να βοηθήσουν σχολεία/ 
εκπαιδευτικούς/ και μαθητές να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με «ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο».

Για μια ακόμα φορά, τονίζεται πόσο σημαντικό είναι που το eTwinning προσφέρει την 
εμπειρία της διαπολιτισμικής ανταλλαγής για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια ασφαλή 
και προστατευμένη διαδικτυακή πλατφόρμα. Μέσω των έργων, εκπαιδευτικοί και μαθητές 
δείχνουν πόσο ανέπτυξαν νέες ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες μάθησης του 21ουαιώνα. 
Μέσω της ανταλλαγής ιδεών, δείχνουν πώς έμαθαν να τις εφαρμόζουν εντός ενός 
περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την κατανόηση, τη δεκτικότητα και τη συνεργασία μεταξύ 
των διάφορων χωρών και πολιτισμών που συνθέτουν το eTwinning. Τα έργα αυτά καθαυτά 
παρέχουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές έναν τρόπο ενεργούς ενασχόλησης 
και συμμετοχής σε σύνθετα ζητήματα που μας επηρεάζουν όλους - το περιβάλλον, τη 
μετανάστευση, τη δημοκρατία και την ένταξη στον ψηφιακό κόσμο. 
1 https://www.etwinning.net/en/pub/projects/awards.htm#i62330

«Τα έργα του eTwinning συνδυάζουν όλα 
τα σημαντικά στοιχεία της ψηφιακής 
ιθαγένειας: σεβόμαστε και μαθαίνουμε για 
τους άλλους μέσω της συνεργασίας και της 
επίλυσης προβλημάτων, μαθαίνουμε από 
συναδέλφους σε ένα ασφαλές και ευέλικτο 
διαδικτυακό περιβάλλον και μαθαίνουμε για 
τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων με 
ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο». 
Tea Režek, ΕΥΥ Κροατίας
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2.1 Δεξιότητες και ικανότητες του ψηφιακού πολίτη  
Τα έργα που ακολουθούν δείχνουν πώς το eTwinning αναπτύσσει τις δεξιότητες και ικανότητες των 
μαθητών ως «Ψηφιακών Πολιτών». Η ενότητα περιέχει σύντομες περιλήψεις έργων και παρουσιάζει 
τρεις μικρές περιπτώσεις που καθιστούν εμφανή την επινοητικότητα και το εύρος που συναντούμε 
σε πολλά έργα eTwinning. Στο Interactive European Pathway (Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Μονοπάτι), 
33 συνεργαζόμενα σχολεία από όλη την Ευρώπη δημιουργούν μια αφίσα και ένα βίντεο για την 
πατρίδα τους. Οι αφίσες και τα βίντεο στη συνέχεια συνδέονται μέσω της εφαρμογής Επαυξημένης 
Πραγματικότητας Aurasma και κωδικών QR για να υποστηρίξουν τη διεξαγωγή κουίζ σε όλα τα 
σχολεία. Στο Wizards at Language Learning (WALL - Μάγοι στην Εκμάθηση Γλωσσών) 7 σχολεία 
συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, χρησιμοποιώντας ποικίλα διαδικτυακά 
εργαλεία για να μοιραστούν εργασίες, να συζητήσουν μέσω διαδικτύου, να πάρουν αποφάσεις και 
να ψηφίσουν, δημιουργώντας τον καινούριο τους κόσμο με αρμονία μέσω της αποτελεσματικής 
ψηφιακής επικοινωνίας. Στην τρίτη μίνι περίπτωση Disability-Inclusive Schools-Respect-Europe-Social 
Dialogue (IRES / Αναπηρία - Συμπεριληπτικά Σχολεία - Σεβασμός - Ευρώπη - Κοινωνικός Διάλογος), 
μαθητές με ειδικές ανάγκες ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν πάνω σε 
διάφορα θέματα: τη συμπερίληψη, την αναπηρία, την Ευρώπη, τον σεβασμό. Η συμπερίληψη γίνεται 
πράξη με την εργασία ανά ζεύγη (ομαδική και συνεργατική) μεταξύ μαθητών με και χωρίς αναπηρία.

Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Μονοπάτι
Συνεργαζόμενα σχολεία: 
33 συνεργαζόμενα σχολεία
(RS, SK, LT, HR, SE, IE, NO, IT, MT, MD, 
AL, HU, BA, MK, CY, GR, PL, ES, EE, UA, 
LV, FI, LU, CZ, BG, UK, AT, RO)

Ηλικία μαθητών: 10 ως 16 ετών

TwinSpace και σύνδεσμοι: 
https://TwinSpace.etwinning.net/17878/home
https://www.youtube.com/channel/UCPCvSibPr4IdiG35-UYPNag

Πώς υποστηρίζει το αίσθημα του «ανήκειν» στην ψηφιακή κοινότητα:
Οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί ψηφιακοί και παγκόσμιοι πολίτες. Το έργο αυτό 
παρουσίασε την ευρωπαϊκή διάσταση στα συνεργαζόμενα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες, 
δημιουργώντας διαδραστικά ευρωπαϊκά μονοπάτια. Οι μαθητές δημιούργησαν και 
συνεργάστηκαν σε μια ψηφιακή κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, γεγονός που ανέπτυξε 
τις ικανότητες των μαθητών εμπλέκοντάς τους στη δημιουργία βίντεο, κάτι που απαιτούσε 
σχεδιασμό, δημιουργικότητα, ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων, παρουσίαση και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αλλά και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Πώς υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή 
και τη συνδιαλλαγή των νέων με την κοινωνία:

«Το eTwinning είναι ένα σημείο εισόδου για τους εκπαιδευτικούς στον κόσμο της καινοτόμας ψηφιακής 
διδασκαλίας και μαθησιακών πρακτικών. Καθώς τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δικές ψηφιακές 
τους ικανότητες, γίνονται καλύτεροι ψηφιακοί πολίτες, πράγμα που μπορούν να μεταφέρουν στην 
τάξη με τους μαθητές τους. Ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής πρακτικών, της κατάρτισης, των έργων 
eTwinning, οι εκπαιδευτικοί του eTwinning και, μέσω αυτών, οι μαθητές τους αναπτύσσουν δεξιότητες 
ψηφιακής ιθαγένειας που θα χρειαστούν αργότερα στη ζωή τους». 
Elizabeth Sauser-Monnig, ΕΥΥ Γαλλίας

«Ανάπτυξη ενεργούς ψηφιακής ιθαγένειας 
είναι η ανεπαίσθητη διαδικασία σφυρηλάτησης 
ενός αισθήματος επίγνωσης, ανεκτικότητας και 
σεβασμού στα σημερινά παιδιά και η μεταφορά 
του μηνύματος ότι οι αξίες αυτές είναι το σημείο 
συνάντησης της εικονικής και της πραγματικής 
τους ταυτότητας». Slavka Stoycheva, Σχολεία 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Saint Cyril και 
Methodius, Asenovgrad, BG
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Στόχος του έργου ήταν να δημιουργηθούν Διαδραστικά Ευρωπαϊκά Μονοπάτια. Σχολεία από 
διαφορετικά Ευρωπαϊκά κράτη δημιούργησαν μια αφίσα και ένα βίντεο για την πατρίδα τους. 
Οι αφίσες και τα βίντεο συνδέονται μέσω της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας 
Aurasma και κωδικών QR. Τα στοιχεία του καναλιού Aurasma, τα βίντεο και οι αφίσες που 
δημιουργήθηκαν διαμοιράστηκαν μέσω διαδικτύου με όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία. 
Κάθε σχολείο εκτύπωσε και τοποθέτησε τις αφίσες σε σχολεία και άλλα μέρη (ιδανικά, σε 
μέρη με Wi-Fi). Μαθητές από όλο το σχολείο, αλλά και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
σκανάρουν κωδικούς QR ή να χρησιμοποιήσουν το Aurasma για να παρακολουθήσουν βίντεο, 
χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα ή τις ταμπλέτες τους.

Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο:
Οι μαθητές εκπόνησαν αρκετές δραστηριότητες μαθαίνοντας πώς να εργάζονται με κωδικούς 
QR - πώς να τους δημιουργούν και να τους διαβάζουν έτσι ώστε αργότερα να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της ψηφιακής 
ασφάλειας. Όλοι τους διασκέδασαν με την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας Aurasma.

WALL - Μάγοι στην Εκμάθηση Γλωσσών

Συνεργαζόμενα σχολεία: 
15 συνεργαζόμενα σχολεία
(PL, LV, RO, HR, GR, ES)

Ηλικία μαθητών: 9-11 ετών

TwinSpace: 
https://TwinSpace.etwinning.net/124/home

Οι μαθητές χρησιμοποιούν κωδικούς QR για να λύσουν κουίζ 
σχετικά με κάθε χώρα 

«Η κριτική σκέψη, η υπεύθυνη δράση, 
ο διαμοιρασμός, η επικοινωνία, η 
«ασφαλής» διαβίωση στον ψηφιακό 
κόσμο είναι το μονοπάτι που οδηγεί σε 
έναν καινούριο και καλύτερο κόσμο. 
Το eTwinning είναι η πυξίδα που δείχνει 
τον δρόμο. Χρησιμοποιήστε το και δεν 
θα χαθείτε ποτέ!» 
Ράνια Μπεκίρη, Πρέσβειρα του eTwinning 
(32ο δημοτικό σχολείο Πάτρας)
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Πώς υποστηρίζει το αίσθημα του 
«ανήκειν» στην ψηφιακή κοινότητα:
Οι μαθητές («οι μάγοι») συνεργάστηκαν 
στο TwinSpace του έργου, όπου 
συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες με 
διάφορα διαδικτυακά εργαλεία και 
δημιούργησαν τελικά προϊόντα, όπως 
έναν διαδραστικό χάρτη του νέου 
τους πλανήτη, διαδραστικά σχέδια 
των καινούργιων τους γειτονιών, ένα 
ψηφιακό βιβλίο με τις περιπέτειές τους 
στο Boomwriter (όπου όλες οι ομάδες 
έγραψαν μια παράγραφο και, στη 
συνέχεια, ψήφισαν την καλύτερη πριν 
περάσουν στην επόμενη παράγραφο), 
βίντεο με τη συμβολή όλων, κατέληξαν 
μέσω ψηφοφορίας στη μασκότ 

τους, το λογότυπο, τον πλανητικό χάρτη, το κέντρο της πόλης και το καλύτερο μαγικό 
κόλπο, κατέγραψαν τις απόψεις τους, παρουσίασαν τις περιπέτειές τους, ασχολήθηκαν με 
διαδικτυακά γλωσσικά παιχνίδια και εκπόνησαν πολλές ακόμα εργασίες. Επίσης, συμμετείχαν 
σε συναντήσεις μέσω διαδικτύου, ζωγράφισαν στο διαδίκτυο και μίλησαν για το έργο τους σε 
πολύ φιλικό και δημιουργικό κλίμα.
Πώς υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνδιαλλαγή των νέων με την κοινωνία:
Οι μάγοι επινόησαν και οργάνωσαν μια καινούργια κοινωνία για τους ίδιους (σε έναν νέο πλανήτη) 
κατανέμοντας εργασίες, συζητώντας μέσω διαδικτύου, λαμβάνοντας αποφάσεις και ψηφίζοντας, 
δημιουργώντας τον νέο τους κόσμο αρμονικά μέσω της αποτελεσματικής διαδικτυακής 
επικοινωνίας. Η νέα τους κοινωνία αντιμετώπισε περιπέτειες, έγινε δυνατή και εύπορη, διατηρώντας 
τις παραδόσεις των 7 πολιτισμών, αλλά παράλληλα δημιουργώντας και καινούριες. 
Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο:
Η εκπόνηση συνεργατικών εργασιών και η χρήση διαδικτυακών εργαλείων προϋποθέτει 
ορισμένες οδηγίες ασφάλειας, σταθερή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών που σιγά-σιγά δέθηκαν μεταξύ τους και σχημάτισαν μια πολύ 
όμορφη καινούρια κοινωνία! 

Οι μαθητές συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν και στη 
συνέχεια ψήφισαν για να αναδείξουν τον λογότυπο του έργου. 

Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός τους, Barbara Głuszcz, 
παραλαμβάνουν την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το έργο τους 

WALL, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie, Πολωνία
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IRES / Αναπηρία - Συμπεριληπτικά Σχολεία - Σεβασμός - Ευρώπη 
- Κοινωνικός Διάλογος

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
12 συνεργαζόμενα σχολεία
(TR, IT, IE, DE, FR) 

Ηλικία μαθητών: 7 ως 16 ετών

TwinSpace και σύνδεσμοι: 
https://TwinSpace.etwinning.net/16234/home
https://www.smore.com/18gwx-dires-newsletter-erasmus 

Πώς υποστηρίζει το αίσθημα του «ανήκειν» στην ψηφιακή κοινότητα:
Το έργο έχει τις ρίζες του σε ένα άλλο έργο eTwinning (Being Disabled in Europe – Άτομα με 
αναπηρία στην Ευρώπη) το οποίο αρχικά ξεκίνησε από τον Tansel Sakaci (Τούρκος εταίρος). 
Η ευρωπαϊκή συνεργασία εστιάζει στη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία. Το έργο 
επιδιώκει να μειώσει τις διαφορές, όχι μόνο όσον αφορά στην εκπαίδευση στο σχολείο, αλλά και 
ενθαρρύνοντας τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες 
και ευκαιρίες κινητικότητας (Erasmus+) που προσφέρει το έργο.
Πώς υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνδιαλλαγή των νέων με την κοινωνία:
Η συμπερίληψη γίνεται πράξη με την εργασία σε ζεύγη (ομαδική και συνεργατική) μεταξύ 
μαθητών με και χωρίς αναπηρία. Μέσω ενός ιστολογίου, του TwinSpace, του ιστότοπου και 
ενημερωτικών δελτίων, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συναλλάσσονται ενεργά μεταξύ τους 
και με τον έξω κόσμο! Το έργο περιστρέφεται γύρω από αρκετά θέματα με υποστηρικτικές 
δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (ΜΔΚ) (βλ. τον παρακάτω πίνακα) 

«Επιτρέπει σε όλους να ακουστεί 
η φωνή τους μέσω συνεργατικών 
έργων» 
Glenda McKeown, Our Lady of Fatima 
Special School, IE

IRES - Αναπηρία - Συμπεριληπτικά Σχολεία - Σεβασμός - Ευρώπη - Κοινωνικός Διάλογος

Ιρλανδία
Θέμα - Συμπερίληψη

Όλοι οι εταίροι επέλεξαν 3 συνταγές, εξήγησαν εν συντομία την ιστορία τους 
και τις παρουσίασαν σε ένα ειδικό Padlet στο eTwinning. Τα αποτελέσματα θα 

δημοσιευτούν σε ένα «Προσβάσιμο Πολυπολιτισμικό Βιβλίο Μαγειρικής». («What’s 
Cooking in Europe» - Τι μαγειρεύεται στην Ευρώπη) Το έργο θα κυκλοφορήσει σε 

όλες τις χώρες. Επίσης, θα «προωθηθεί/διαφημιστεί» στο eTwinning.

Ιταλία
Θέμα - Αναπηρία

Ζητήθηκε από τους μαθητές να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν 3 ανθρώπους 
από τη χώρα τους οι οποίοι παρότι είχαν κάποια αναπηρία, διακρίθηκαν στον 
τομέα της επιλογής τους. Τα έργα αυτά μεταφορτώθηκαν στο eTwinning και 

στη διάρκεια των δράσεων ΜΔΚ όλοι οι μαθητές από τις συνεργαζόμενες χώρες 
τα παρουσίασαν στους άλλους μαθητές (με ερωταπαντήσεις)

Γαλλία
Θέμα - Ευρώπη

Οι μαθητές ετοίμασαν χάρτες (Γαλλία/Παρίσι, η χώρα μας, νομός) και ένα μάθημα 
γεωγραφίας για να διδαχτεί σε σχολεία της Γαλλίας. Στο πλαίσιο της Ημέρας της 

Ευρώπης και της Ημέρας eTwinning (9 Μαΐου), υπήρξαν ζωντανές συνδέσεις (ooVoo) 
με όλους τους εταίρους κατά τη διάρκεια των γαλλικών δραστηριοτήτων ΜΔΚ και 
όλοι στο σχολείο γιόρτασαν την ημέρα (Europe Man, Cake, Lip Sync Eurovision).

Γερμανία
Θέμα - Σεβασμός

Έγιναν παρουσιάσεις σε όλες τις χώρες με οπτικά και αισθητηριακά βοηθήματα. 
Στο σχολείο θα διοργανώσουμε μια εκστρατεία κατά του εκφοβισμού βασισμένη 

στο θέμα «Σεβασμός». Επίσης, ετοιμάζουμε ένα μουσικό εργαστήρι πάνω 
στο θέμα. Κι όταν φτάσουμε στη Γερμανία, θα εργαστούμε συνεργαζόμενοι 
στο μουσικό εργαστήρι. Η μουσική μας στη συνέχεια θα τραγουδηθεί από τη 

«Συμπεριληπτική» Χορωδία μας. (Όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία).

Παραδείγματα Θεμάτων και δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (ΜΔΚ)
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Πριν από κάθε δραστηριότητα ΜΔΚ και στη διάρκεια αυτής, οι μαθητές ετοιμάζουν, 
μεταφορτώνουν και στη συνέχεια παρουσιάζουν τη δουλειά τους (δια ζώσης). Δείχνουν 
σίγουροι για τον εαυτό τους και άνετοι όταν το κάνουν. Αισθάνονται πως ήδη γνωρίζουν το 
κοινό τους και νιώθουν άνετα. Μετά από κάθε δραστηριότητα ΜΔΚ αξιολογούμε (προσωπικό, 
μαθητές (γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής) και γονείς). Τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων δείχνουν πόση έκπληξη νιώθουν οι ίδιοι οι μαθητές για το πόσο μοιάζουν 
μεταξύ (δηλαδή οι μαθητές της γενικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής). Οι μαθητές 
ενθουσιάστηκαν που παρότι η γλώσσα μπορεί κάποιες φορές να είναι εμπόδιο, βρίσκουν 
άλλους τρόπους επικοινωνίας και κάνουν φίλους για μια ζωή (όλοι επικοινωνούν μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης).
Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο:
Το έργο παρουσιάζει την πρωτοποριακή δουλειά που εκπονούν οι μαθητές - παρέχοντάς τους 
μια ασφαλή πλατφόρμα για να συμμετέχουν και να συνεργάζονται!  

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου «Our Lady of Fatima» γιορτάζουν την Ημέρα της Ευρώπης και 
του eTwinning: https://vimeo.com/166211534

«Οι μαθητές του έργου γιόρτασαν 
την «Ημέρα της Γης». Επίσης, τη 
γιορτάσαμε στο σχολείο για να 
θυμηθούμε ότι επιβάλλεται να 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ τον πλανήτη μας. Ο 
«ΣΕΒΑΣΜΟΣ» είναι λέξη-κλειδί στο 
έργο μας, DIRES. Διαβάσαμε πολλές 
ρήσεις και επιλέξαμε να μοιραστούμε 
μαζί σας μία της Lady Bird Johnson 
- «το περιβάλλον είναι εκεί που 
όλοι συναντιόμαστε, εκεί όπου το 
ενδιαφέρον μας συναντιέται, είναι το 
μόνο πράγμα που όλοι έχουμε κοινό». “ 
Anna Filomena Mungiello, 22.04.2016 
ICS «J. Stella» di Muro Lucano IT
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Το eTwinning έχει κυριολεκτικά χιλιάδες έργα που θα εμπνεύσουν εσάς και τους μαθητές 
σας. Τα παρακάτω έργα έχουν προταθεί από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξής τους 
ως εξαίρετα δείγματα έργων που καλλιεργούν τους μελλοντικούς Ψηφιακούς Πολίτες 
της Ευρώπης. Παραθέτουμε μία περίληψη και έναν σύνδεσμο ώστε να μπορέσετε να τα 
εξερευνήσετε περαιτέρω. 

Είσαστε έτοιμοι να ζήσετε στον 21ο αιώνα;

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Maite Elejalde, CEP Virgen de la Guía, ES

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 6 συνεργαζόμενα σχολεία (ES, IT, PL, PT)

Ηλικία μαθητών: 8 ως 12 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/453/home

Περίληψη: Το έργο καταπιάνεται με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, αναθέτοντάς 
τους ενεργό κεντρικό ρόλο στη μάθησή τους, μέσω ενός ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων 
όπου έπρεπε να σκεφτούν, να μοιραστούν, να ψηφίσουν και να συζητήσουν με τους 
συμμαθητές τους σε ομάδες αποτελούμενες από μαθητές διαφόρων χωρών και να συνάγουν 
τα δικά τους συμπεράσματα, προκειμένου να αντιληφθούν τις δεξιότητες που χρειάζονται 
ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Τόσο οι μαθητές (όσο 
και οι οικογένειες) χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ προς την κατεύθυνση της συνεργατικής μάθησης. 
Το έργο περιλαμβάνει μια ξεχωριστή δραστηριότητα με τίτλο «Mission 2 - Be a digital citizen» 
της οποίας στόχος είναι να κάνει τους μαθητές να σκεφτούν πώς συμπεριφέρονται με τα 
ψηφιακά εργαλεία και να γίνουν υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες, δημιουργώντας ένα τελικό 
εγχειρίδιο με όσα ετοίμασε κάθε μαθητής: το εγχειρίδιο «How to be a responsible Digital 
Citizen» (Πώς θα είσαι υπεύθυνος Ψηφιακός Πολίτης).  

Ψηφιακή Ιθαγένεια για όλους 

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Rabia Hurrem Ozdurak Singin, 
Συντονίστρια ΤΠΕ, Directorate of Ankara, TR

Συνεργαζόμενα σχολεία: 53 συνεργαζόμενα σχολεία (BG, IT, TR) 

Ηλικία μαθητών: 3-20 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/17624/

Περίληψη: Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της ψηφιακής ιθαγένειας με χώρες από όλη την 
Ευρώπη και των σχετικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων για 
τον 21ο αιώνα. Η Ψηφιακή Ιθαγένεια (για τους Ευρωπαίους) είναι μια έννοια η οποία βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς, τους ηγέτες της τεχνολογίας και τους γονείς να καταλάβουν τι πρέπει 
να γνωρίζουν οι μαθητές / παιδιά / χρήστες της τεχνολογίας για το πώς να χρησιμοποιούν 
την τεχνολογία σωστά. Η Ψηφιακή Ιθαγένεια είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό 
εργαλείο διδασκαλίας∙ Είναι ένας τρόπος να προετοιμαστούν οι μαθητές/χρήστες της 
τεχνολογίας για μια κοινωνία γεμάτη τεχνολογία.  

Τα έργα ενθαρρύνουν τη δεκτικότητα και τη συνεργασία 
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Δεξιότητες Ψηφιακής Ζωής στο Ραδιόφωνο του ΕSR

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Justyna Babiarz-Furmanek, Szkoła 
Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 4 συνεργαζόμενα σχολεία (IT, PL, GR)

Ηλικία μαθητών: 10 ως 11 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/2509/home

Περίληψη: Μάθηση και κατάκτηση δεξιοτήτων μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που 
παρέχει το Βρετανικό Συμβούλιο, Αθήνα, Ελλάδα («Life skills. Developing Active Citizens» των 
Cliff Parry και Maria Nomikou). Στο πλαίσιο του έργου, οι μαθητές διερευνούν τα θέματα της 
ανοχής, των προκαταλήψεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από την ανάγνωση 
και τη συζήτηση με τους εταίρους τους. Μετά την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, οι εταίροι 
του έργου συνεργάστηκαν για την παραγωγή 3 ραδιοφωνικών εκπομπών. Η εργασία αυτή 
τους φέρνει σε επαφή με πολλές διαφορετικές απόψεις και ιστορικές/νομικές θεωρητικές 
γνώσεις, προκειμένου να προετοιμάσουν τις δικές τους απόψεις και υλικά στο εν λόγω 
θέμα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο TwinSpace του έργου ως κοινό κείμενο με τίτλο 
«Social Contract in Modern Society» (Κοινωνικό Συμβόλαιο στη Σύγχρονη Κοινωνία), το οποίο 
περιέχει μια λίστα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οι μαθητές συναίνεσαν 
στο περιεχόμενό του και όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να το σεβαστούν. Ένα από τα 
πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα είναι η εργασία και δημιουργία μιας ταινίας με τίτλο «Με 
ποιον θα θέλατε να ζήσετε» που αποτυπώνει τις προκαταλήψεις και τις μεροληψίες που ενίοτε 
επηρεάζουν την κρίση των ανθρώπων.

https://TwinSpace.etwinning.net/2509/pages/page/29282

Οι μαθητές συνεργάστηκαν για να παράγουν μια σειρά ραδιοφωνικές εκπομπές
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Οικοδομώντας την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Ευρωπαίου 
Πολίτη μέσω των ΜΜΕ

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Carmen Pavón Vázquez, Πρέσβειρα 
eTwinning, IES SÁCILIS, ES

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 34 συνεργαζόμενα σχολεία (NO, RO, PL, 
ES, HU, BG)

Ηλικία μαθητών: 12 ως 18 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/896/home 
https://TwinSpace.etwinning.net/fi les/collabspace/6/96/896/896/fi les/b19d8f50.pdf 

Περίληψη: Το έργο επιδιώκει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπο το σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σχολείο: ψηφιακός γραμματισμός, εκπαίδευση για τη 
δημοκρατία και μάθηση γλωσσών. Οι μαθητές δημιουργούν ταινίες μικρού μήκους για να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και τις απόψεις άλλων νέων Ευρωπαίων για διάφορα ζητήματα 
που ανακύπτουν στον κόσμο μας. Το eTwinning προσφέρει μια βασισμένη σε συνθετική 
εργασία προσέγγιση που καθιστά δυνατή την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε 
μαθητή σε μια τάξη μικτών ικανοτήτων. 

ι κριτές απένειμαν την Ετικέτα Ποιότητας eTwinning το 2016 με τον παρακάτω έπαινο: 
«Αγαπητή Carmen Vázquez Pavón (IES SÁCILIS), Συγχαρητήρια! Σας απονέμεται η Ετικέτα 
Ποιότητας για το έργο σας στο eTwinning. ..., αν υπάρχει μία πτυχή που κάνει το πρόγραμμα 
να ξεχωρίζει, αυτή είναι η έκταση και η επίδρασή του έξω από τη σχολική κοινότητα. Το έργο 
αναμεταδίδεται στα τοπικά ΜΜΕ, υπάρχει συνεργασία με άλλους οργανισμούς και συμμετοχή σε 
μικρούς διαγωνισμούς». Félix Delgado, ΕΥΥ 
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Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;  

Εκπαιδευτικός eTwinning, 
Σχολείο:
Georgia Wilhelmsson, 
Uddevalla Gymnasieskola 
Agneberg, SE

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
8 partner schools (RO, NO, GR, 
TR, SE, DE, BE, IT)

Ηλικία μαθητών: 16 ως 17 ετών

Περίληψη: Στόχος του έργου ήταν να 
αναπτύξει τις πολιτισμικές και γλωσσικές 
δεξιότητες των μαθητών. Αυτό επιτεύχθηκε 
μέσω της ανάγνωσης και σύνταξης άρθρων 
σχετικά με τις πατρίδες των μαθητών, τον 
πολιτισμό και Ευρωπαϊκά θέματα/εκδηλώσεις 
τις επικαιρότητας, με τελικό αποτέλεσμα 12 
διαδικτυακά περιοδικά. 

https://www.joomag.com/magazine/whats-up-in-europe/0959067001383051848?short 

Interacteen T.E.A.M.

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Carmen Mellado Alvarez, I.E.S. Albert 
Einstein, ES

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 12 συνεργαζόμενα σχολεία (ES, FR, GR, TR, IT, DE)

Ηλικία μαθητών: 14 ως 18 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/10393/home 

«Οι μαθητές του σήμερα είναι οι αυριανοί 
πολίτες της Ευρώπης. Αν θέλουμε οι πολίτες 
αυτοί να ζήσουν σε μια κοινωνία που 
χαρακτηρίζεται από δημοκρατία, συμπερίληψη 
και ανεκτικότητα, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή 
από την παρούσα. Μέσω του eTwinning, οι 
εκπαιδευτικοί σε όλη την Ευρώπη αποκτούν 
μια ψηφιακή πηγή όπου βρίσκουν έμπνευση, 
μοιράζονται ιδέες και δημιουργούν συνεργατικά 
έργα που πραγματεύονται τα θέματα αυτά και 
πολλά άλλα»  
Jenny Nordqvist, ΕΥΥ Σουηδία

Διαδικτυακό περιοδικό που 
δημιουργήθηκε από μαθητές 
σχετικά με τις χώρες τους
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Περίληψη: Μαθητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες γίνονται δημοσιογράφοι, μοιράζονται 
με άλλους μαθητές την άποψή τους για διεθνή νέα της επικαιρότητας, αλληλεπιδρούν και 
συνεργάζονται για να δημοσιεύσουν ένα ψηφιακό περιοδικό στα αγγλικά: Το «European 
Alternative Magazine» (Ευρωπαϊκό Εναλλακτικό Περιοδικό). Συνεργάζονται όλοι μαζί σε 
εθνικές και διεθνείς ομάδες. Μαθαίνουν τη διαδικασία της σύνταξης πληροφοριακών 
κειμένων, διαπραγματεύονται και μοιράζονται τις εργασίες με τους συμμαθητές της ομάδας 
τους (συλλογή πληροφοριών, πρόχειρο σχέδιο, επιμέλεια, διόρθωση κειμένου). Οι μαθητές 
γίνονται υπεύθυνοι δημοσιογράφοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενο, 
την ακρίβεια και την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ανταλλάσσουν απόψεις και 
στοχάζονται αναφορικά με ζητήματα της επικαιρότητας, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη. Στο 
έργο απονεμήθηκε η Ετικέτα Ποιότητας του eTwinning, 2016 

Πολιτιστική πολυμορφία - μία καρδιά

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Nino Chkhetia, Δημόσιο Σχολείο LEPL 
Kutaisi Andria Razmadze Physico-mathematical N41, GE

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 2 συνεργαζόμενα σχολεία (GE, LT)

Ηλικία μαθητών: 13 - 14 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/10192/home 

Περίληψη: Το έργο είναι προς τιμή της 550ης επετείου των επίσημων σχέσεων μεταξύ της 
Λιθουανίας και της Γεωργίας. Στόχος του έργου μας δεν είναι μόνο να αποτίσουμε φόρο 
τιμής σε μια σημαντική ιστορική ημερομηνία, αλλά και να προτρέψουμε τους μαθητές μας να 
ενδιαφερθούν για τη γλώσσα και τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας. Η συμμετοχή στις εκλογές, 
η λήψη αποφάσεων, η αμφισβήτηση συνιστούν ενεργή συμμετοχή σε μια ψηφιακή κοινωνία. 
Η συμμετοχή σε ένα έργο eTwinning σημαίνει αυτόματα ότι ανήκετε στην ψηφιακή κοινωνία.

Τι μπορούμε να βρούμε κάτω από τα πόδια μας;  

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Karin Ceder, Böle förskala, SE 

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 5 συνεργαζόμενα σχολεία (SE, IS) 

Ηλικία μαθητών: 3 ως 5 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/477/home

Περίληψη: Τα παιδιά από τη Σουηδία συνεργάστηκαν με ένα νηπιαγωγείο στην Ισλανδία, 
εξερευνώντας τι έχουν κάτω από τα πόδια τους. Οι εκπαιδευτικοί σχεδίαζαν και εξέλισσαν το 
έργο αδιάκοπα με βάση την περιέργεια και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Χρησιμοποιήθηκαν 
ψηφιακά εργαλεία για την επικοινωνία, τη δημιουργία μια μικρής Σουηδο-Ισλανδικής «κοινότητας» 
και την απόκτηση γνώσεων για τα ηφαίστεια και τη φύση. Το έργο δείχνει ότι το eTwinning και 
τα συνεργατικά και ψηφιακά έργα μπορούν να αξιοποιηθούν με μικρά παιδιά για να διευρύνουμε 
τον κόσμο τους και να δείξουμε ότι οι φωνές τους έχουν αξία, με ασφαλή και αποτελεσματικό 
τρόπο. Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.
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Τα ταξίδια διευρύνουν το πνεύμα: Ελάτε - Επιχειρήστε ένα έργο 
για την κοινωνική ομοψυχία

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Ing. Gabriela Krížovská, Základná škola s materskou školou Jarná, SK

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 12 συνεργαζόμενα σχολείαs (GR, TR, DE, 
ES, SK, IT, PL, FR, SE)

Ηλικία μαθητών: 12 ως 15 ετών

TwinSpace: http://new-TwinSpace.etwinning.net/web/p97352/welcome
Περίληψη: Το C.O.M.P.A.S.S είναι το follow-up του έργου eTwinning «Colourful Horizons» 
το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2011. Το έργο πήγε τους μαθητές μια εικονική εκδρομή σε 
χώρες τις οποίες δεν είχαν ποτέ στη ζωή τους επισκεφτεί. Οι μαθητές έμαθαν πάρα πολλά 
μέσω της ψηφιακής παρουσίασης του πολιτισμού, της περιοχής, της χώρας, του σχολείου, 
της θρησκείας και όλων πτυχών της καθημερινής ζωής. Στο έργο έγινε χρήση πολλών 
ψηφιακών μέσων ηλεκτρονικής παρουσίασης και μας έδωσε μια εννοιολογική εικόνα 
διαφορετικών κοινωνιών. Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας γνωρίσαμε πώς αναπτύσσεται η 
ψηφιακή ιθαγένεια με όχημα την πλατφόρμα του eTwinning και αποκτήσαμε εμπειρία για τη 
σφυρηλάτηση της ψηφιακής δημοκρατίας στις 10 τόσο διαφορετικές χώρες.

Εκπαιδευτικοί από τις 10 διαφορετικές χώρες συναντιούνται στο πλαίσιο της ανταλλαγής μαθητών 
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Τα κορίτσια στις ΤΠΕ

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Nataša Majstrović, Osnovna škola «Zmaj Jova Jovanovi«, RS

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 51 συνεργαζόμενα σχολεία 
(RS, RO, ES, AL, TR, CY, BG, HR, MK, LV, EE, FR, UK, IT, IS, BA) 

Ηλικία μαθητών: 10 ως 19 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/7967/home
http://girlsinict-project.weebly.com/

Περίληψη: Η έμπνευση για το έργο αυτό προήλθε από την Παγκόσμια Ημέρα για τα Κορίτσια 
στις ΤΠΕ (23 Απριλίου). Το έργο εστιάζει στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και 
την δέσμευση απέναντι σε αυτήν. Υποστηρίζει το παγκόσμιο κίνημα «Κορίτσια στις ΤΠΕ» 
που ενδυναμώνει κορίτσια και νέες γυναίκες και τις εφοδιάζει με αυτοπεποίθηση ώστε να 
ακολουθήσουν σπουδές και καριέρες στις ΤΠΕ. Αναπτύσσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των 
μαθητών να αξιολογούν κριτικά και να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με την ισότητα 
των δύο φύλων μέσω της χρήσης της τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα - μαθήματα που δημιουργούνται στο Moodle προσαρμόζονται για τη διδασκαλία 
της επιστήμης των υπολογιστών (προγραμματισμός, γραφιστική, σχεδιασμός ιστοσελίδων). 
Επίσης, υποστηρίζει την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία.

Achtung, jetzt kommen wir!

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Steffi  Feldhaus, Berufskolleg Kohlstraße, 
DE

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 2 συνεργαζόμενα σχολεία (PL, DE)

Ηλικία μαθητών: 16 ως 19 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/6149/home

Περίληψη: Βασικός στόχος του έργου ήταν να μειώσει το ποσοστό των μαθητών που 
εγκαταλείπουν το μάθημα αυτό (Προετοιμασία Επαγγελματικής Κατάρτισης) σε ένα Γερμανικό 
επαγγελματικό σχολείο και να δώσει κίνητρα στους μαθητές να πηγαίνουν σχολείο. Μαζί 
με την πολωνική τάξη-εταίρο τους (Gimnazjum w Jazowsku), οι μαθητές δημιούργησαν και 
πρόσθεσαν ήχο σε βίντεο μικρού μήκους για τις πόλεις καταγωγής τους και ανέπτυξαν τις 
ψηφιακές τους ικανότητες, επιλύοντας εργασίες προγραμματισμού με το Makey Makey. Το 
έργο βοήθησε τους μαθητές ηλικίας 16 ως 23 ετών να κερδίσουν εμπειρία χρησιμοποιώντας 
τα ψηφιακά μέσα και να αναπτύξουν την ικανότητα να εργάζονται ομαδικά. Οι Γερμανοί και 
Πολωνοί μαθητές μάθαιναν ως ισότιμοι εταίροι ο ένας από τον άλλον και ο ένας με τον άλλον, 
π.χ. οι Γερμανοί υποστήριζαν τους Πολωνούς εταίρους ως «ειδικοί» στη Γερμανική γλώσσα, 
κάτι που ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή τους. Όλοι οι μαθητές ανέλαβαν τον ρόλο του διαχειριστή 
κι έτσι είχαν τη δυνατότητα να εργάζονται αυτόβουλα. 
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2.2 Ενεργή Ενασχόληση και Συμμετοχή
Μέσω των έργων eTwinning, οι μαθητές μαθαίνουν να συμμετέχουν στη συζήτηση πάνω σε 
θέματα που μας αφορούν όλους. Μαθαίνουν πώς να εκφράζουν την άποψή τους, να ακούν 
τον συνομιλητή τους και να επηρεάζουν τους άλλους. Ξεκινούμε με τη μίνι-περίπτωση, My 
World My Classroom (Ο κόσμος μου, η τάξη μου), όπου διάφορα θέματα ζωντανεύουν για 
τους μαθητές στην τάξη, τηρουμένων των αναλογιών π.χ. το θέμα των ανθρώπων χωρίς 
πρόσβαση σε καθαρό νερό. Στη συνέχεια, ακολουθούν περιλήψεις έργων που παρουσιάζουν 
μαθητές που μελετούν τη δημοκρατία και την ενασχόληση με τα κοινά, που συζητούν για τη 
μετανάστευση και τέλος εκείνων που μελετούν περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Κόσμος μου, Η Τάξη μου 

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Ian Kell (The Academy at Shotton Hall, 
Peterlee, UK)

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 46 συνεργαζόμενα σχολεία 
(IT, PL, MT, EE, RS, ES, NO, RO, LT, FR, UK, TR, LV, FI, 
UA, GE, PL, SL, AM, HR, NL, BE)

Ηλικία μαθητών: 11 - 14 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/7377/home
http://myworldmyclassroomsite.weebly.com/ 

Πώς υποστηρίζει το αίσθημα του «ανήκειν» στην ψηφιακή κοινότητα:
Το έργο βασίζεται στο βιβλίο «If the World Were a Village» (του συγγραφέα David J. Smith), όπου 
κάθε εταίρος αντιπροσωπεύει τη χώρα του ή τη διοικητική του περιφέρεια ή πόλη με παρόμοιο 
τρόπο «Αν η χώρα μου ήταν μια τάξη με τριάντα μαθητές...» και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 
τις αναλογίες στον κόσμο, οι μαθητές διερευνούν πόσοι από την τάξη θα πεινούσαν, τι γλώσσες 
θα μιλούσαν στην τάξη, πόσοι θα ζούσαν σε ένδεια, πόσοι θα ήταν σε θέση να διαβάσουν, 
πόσοι θα είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό και πόσοι θα ήταν πλούσιοι. Στόχος του έργου είναι 
να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. 
Το διδακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του περιεχομένου του έργου που 
θα δώσει κίνητρα για τη μάθηση μαθηματικών, που θα διαμορφώσει το αίσθημα της κοινής 
κληρονομιάς, θα βελτιώσει μακροπρόθεσμα τις οικονομικές ευκαιρίες για τους μαθητές και θα 
προάγει ένα αίσθημα Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

«Για μας, η ανάπτυξη της ενεργούς ψηφιακής ιθαγένειας μέσω του eTwinning οικοδομείται πάνω στο 
βασικό αναλυτικό πρόγραμμα: Οι μαθητές καθοδηγούνται ώστε να μπαίνουν στη θέση του άλλου 
και να εξετάζουν ζητήματα και καταστάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες, προάγοντας έτσι την 
αναγνώριση και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμμετοχή στα κοινά αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για μια ουσιαστική δημοκρατία. Οι δεξιότητες συμμετοχής και ενασχόλησης με τα κοινά 
καθώς και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο μέλλον μπορούν να κατακτηθούν μέσω της εξάσκησης. 
Το σχολικό περιβάλλον προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο για αυτό. Έτσι, οι μαθητές συγκεντρώνουν 
εμπειρίες αξιοποίησης των ΤΠΕ για την επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο. Μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται 
τη σημασία τους, τις δυνατότητες και τους κινδύνους σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο». 
Hyötyniemi Yrjö, ΕΥΥ Φινλανδίας

«Τι χαρά! Είναι τόσο περήφανοι να 
δείξουν τι δίδαξαν τους μικρότερους 
μαθητές!»  
Anica Tričković, Osnovna škola 
«Toplički heroji» (RS)
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Πώς υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνδιαλλαγή των νέων με την κοινωνία:
Οι μαθητές επιλέγουν πώς θα χωριστούν σε ομάδες και εξετάζουν τα στατιστικά δεδομένα 
για τα διάφορα σύνολα δεδομένων. Όταν συγκεντρώσουν τα στατιστικά στοιχεία για κάθε 
χώρα, οι μαθητές επεξεργάζονται την καλύτερη μέθοδο για να τα παρουσιάσουν (φυλλάδια, 
αφίσες, εκθέσεις, ψηφιακές εικόνες, παρουσιάσεις). Το έργο συνοδεύεται από μια διαδρομή 
Μαθηματικών (maths trail) στα χωριά/ τις πόλεις/ τα σχολεία μας και επίσης δημιουργούμε ένα 
πορτφόλιο με φωτογραφίες Μαθηματικών.
Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο:
Οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους μαθητές οργανώνουν τις ανταλλαγές, τον συντονισμό 
και διευκολύνουν τις δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να νιώθουν ελεύθεροι να διερευνήσουν 
μόνοι τους το περιεχόμενο του έργου, τη διαχείριση της δημοσιότητας, την προώθηση του 
Comenius σε άλλα σχολεία της περιοχής, την επαφή με εξωτερικούς φορείς, τη διασφάλιση μιας 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων σε επίπεδο προσωπικού και μαθητών. Για να 
επιτευχθεί αυτό, συμφωνήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας μιας ομάδας εστίασης ενδιαφέροντος 
κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής συνάντησης. Η ομάδα εστίασης ενδιαφέροντος ή η 
οργανωτική επιτροπή αποφασίστηκε ότι θα απαρτιζόταν από διδακτικό προσωπικό, βοηθητικό 
προσωπικό και μαθητές από όλα τα τμήματα του μαθητικού πληθυσμού. Η εν λόγω οργανωτική 
ομάδα θα ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου, την επεξεργασία 
των πόρων και των προϊόντων που θα περιλαμβάνει το τελικό πακέτο, τη δημιουργία της ατζέντας 
για τις συναντήσεις και την τροποποίηση των σχεδίων όπου κριθεί απαραίτητο. Η συμμετοχή 
των μαθητών προάγει τη δημοκρατία και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στα σχολεία μας, ενώ 
παράλληλα ενθαρρύνει τους δημιουργικούς μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη του σχεδιασμού 
και της αξιολόγησης του έργου, ενδυναμώνοντας έτσι τους μαθητές να επηρεάσουν το 
περιεχόμενο του έργου. Αυτό επιτυγχάνεται καθώς οι μαθητές πραγματοποιούν αναφορές στην 
ομάδα εστίασης ενδιαφέροντος ή την οργανωτική επιτροπή και αξιολογούν ενεργά κάθε φάση 
του έργου, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν σε τυχόν επιθυμητές τροποποιήσεις.

Οι κριτές αναγόρευσαν το έργο νικητή του «Global outlook» συγχαίροντάς το ως εξής: 
«Ένα έργο eTwinning που ρίχνει τη ματιά του στον έξω κόσμο και ασχολείται με πολλές καινούργιες 
στο eTwinning χώρες. Το έργο επιτρέπει στους νέους να ασχοληθούν με ζητήματα που αφορούν 
στο περιβάλλον και την ιδιότητα του πολίτη και με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι όλοι στην 
Ευρώπη μέσω ενός μαθηματικού πλαισίου.... Δοκιμάστηκαν πολλά καινούργια εργαλεία και η 
παιδαγωγική ανάπτυξη υπήρξε καίριο στοιχείο αυτού του μαθηματικού έργου το οποίο διευρύνθηκε 
για να συμπεριλάβει διαθεματικά αποτελέσματα που αφορούν μεταξύ άλλων στις Καλές Τέχνες, 
την προσωπική, κοινωνική και υγειονομική εκπαίδευση και την ιστορία». Κριτική Επιτροπή Απονομής 
Βραβείων του Ηνωμένου Βασιλείου, 11ο ετήσιο συνέδριο eTwinning του Ηνωμένου Βασιλείου στο 
Εθνικό Κολλέγιο για τη Διδασκαλία και την Ηγεσία στο Nottingham (2016)

Karin Ceder, Böle förskala, SE



32

Έργα που διερευνούν Αξίες

Ετοιμότητα, σταθερότητα, βραδεία ανάπτυξη - επενδύοντας χρόνο 
και δεξιότητες στην αειφόρο ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Beate Vollmer, Albert-Schweitzer-
Geschwister-Scholl-Gymnasium (DE)

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 14 συνεργαζόμενα σχολεία (IT, DE, PL, ES, FR)

Ηλικία μαθητών: 12 ως 19 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/345/home

Περίληψη: Πρόθεση του έργου ήταν να προετοιμάσει τους μαθητές να γίνουν φωτισμένοι 
Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη τις αξίες τους και να 
αναπτυχθούν οι δυνατότητές τους προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας. Οι μαθητές 
πέντε χωρών αντάλλαξαν απόψεις για τις διάφορες πτυχές του χρόνου στο TwinSpace. Για 
παράδειγμα: Προσωπική οπτική γωνία - η σχέση μου με άτομα που δεν είναι της ηλικίας μου 
(μεγαλύτερες ή νεότερες γενιές), Κοινωνική οπτική γωνία - διαγενεακές πολιτικές, οικογένειες 
με πολλές γενιές, εθελοντισμός, Πολιτισμική οπτική γωνία - γηράσκουσα Ευρώπη, η Ευρώπη 
στο Μέλλον, συζήτηση για την οδηγία που αφορά στον χρόνο εργασίας.  

Αξίες στην Πράξη

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Marilyn Tinkler, Δημοτικό Σχολείο Appleby 
(UK)

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 18 συνεργαζόμενα σχολεία 
(UK, GR, RS, RO, PT, AM, UA, IT, ES, RO, BG)

Ηλικία μαθητών: 4 ως 12 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/18692/pages/page/108322 

Περίληψη: Το έργο πραγματεύεται τις αξίες και σφυρηλατεί την ευαισθησία και τις ικανότητες 
που χρειάζονται οι μαθητές, ώστε να ανταποκριθούν και να αναλύσουν τις αξίες τους. Τι 
εκτιμούμε στα σχολεία και τις κοινότητές μας, πώς ξέρουμε τι εκτιμάται και πώς μπορούμε να 
τιμήσουμε και να μοιραστούμε με άλλους τις αξίες μας. Όταν μαθαίνουμε να εκτιμούμε τους 
συνανθρώπους μας, σημαντικό είναι να μάθουμε να ενδιαφερόμαστε για τον άλλον. Βάζουμε 
σε πράξη της αξίες μας καθημερινά στη σχολική ζωή. Ετοιμάσαμε το βίντεο αυτό για να το 
δείξουμε και να το μοιραστούμε με όλους.

https://youtu.be/0bAXqgGk57U 
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Για μένα, αυτό που σημαίνει να 
είμαι Ευρωπαίος/α….. «είναι 
να μπορώ να ταξιδεύω και 
να σπουδάζω χωρίς σύνορα» 
(Karoline), «να ζω σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον, να είμαι ελεύθερος, να 
μπορώ να μετακινούμαι ελεύθερα» 
(Hamid), «να ζω με ασφάλεια σε 
μια χώρα χωρίς πόλεμο» (Dennis). 
Για μένα, ειρήνη είναι….. «όταν 
βοηθούμε ο ένας τον άλλον, 
όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον 
άλλον και περνάμε καλά αντί να 
τσακωνόμαστε». (Jimmy).
Απόψεις μαθητών που συμμετείχαν 
στο έργο.

Έργα που διερευνούν την Ειρήνη

Wir sind Europa – gemeinsam in Frieden leben/ Είμαστε η Ευρώπη 
- ζούμε μαζί εν ειρήνη

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Kamila Bažíková, Obchodná Akadémia, 
Račianska 107 (SK)

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
5 συνεργαζόμενα σχολεία (PL, DE, BE, HU, SK)

Ηλικία μαθητών: 16 ως 18 ετών

TwinSpace: 
https://twinspace.etwinning.net/12818/home 

Πώς υποστηρίζει το αίσθημα του «ανήκειν» στην ψηφιακή κοινότητα:
Νέοι άνθρωποι - μαθητές - αυτοπροσδιορίζονται ως πολίτες της χώρας τους (Σλοβάκοι, 
Γερμανοί, Πολωνοί) και την ίδια στιγμή συνειδητοποιούν την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. 
Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του θέματος: Τι σημαίνει να είναι κάποιος Ευρωπαίος; Πρώτον, 
ομάδες μαθητών πραγματοποίησαν συζητήσεις στην τάξη ταυτόχρονα σχεδόν, όπου από 
κοινού διαμόρφωσαν άποψη για το τι σημαίνει Ευρωπαίος. Παρουσίασαν τις ιδέες τους στο 
TwinSpace σε διαφορετικές ώρες, άλλοι κάνοντας μια λεκτική παρουσίαση σε έναν κοινό 
τοίχο Padlet και άλλοι χρησιμοποιώντας διαδικτυακές αφίσες, καρτ ποστάλ και φόρουμ. 
Κατά την επικοινωνία με συνομήλικους νέους, διαμορφώνουν τις στάσεις τους απέναντι σε 
μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αναζητούν τις ομοιότητες και τις διαφορές, παρουσιάζουν την 
ελπίδα τους για διαβίωση σε μια ειρηνική Ευρώπη:
Πώς υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνδιαλλαγή των νέων με την κοινωνία:
Οι τεχνολογίες μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε προσωπικές απόψεις και στάσεις με σαφήνεια 
και αυτονομία. Εργαζόμενοι με θέματα που αφορούν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και 
την πολυπολιτισμική κοινωνία, χρησιμοποιήσαμε το Pizap – καρτ ποστάλ και δημοσιευμένες 
ομαδικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη διάρκεια συζητήσεων στην τάξη με τους 
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εκπαιδευτικούς του σχολείου πάνω στο θέμα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το συνεργατικό 
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για όλα τα θέματα ήταν το Padlet, το οποίο χρησιμοποιήσαμε 
για να δημοσιεύσουμε προσωπικές απόψεις, να εκφράσουμε τις ιδέες μας και να λάβουμε 
σχόλια, πράγμα πάντα θετικό, αφού οι μαθητές θεωρούσαν έτσι επιτυχημένο ο ένας τον άλλον. 
Οι τελικές δημοσιεύσεις έγιναν από επιμέρους διεθνείς ομάδες και σε αυτές περιλαμβάνονται 
ψηφιακά βιβλία, - Issuu – που περιλαμβάνει άλλα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν Speechable, 
- κόμικς, Canva – αφίσες για τη δημιουργία λεξικού με φράσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι.  
Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο:
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του παρουσιάζουν τις ιδέες τους με ενδεδειγμένο τρόπο, 
τηρώντας τις ηθικές αρχές, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα 
στην περίπτωση φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας πόρους εικόνων που διατίθενται δωρεάν, 
εφαρμογές Εργαλείων ΤΠΕ - με σαφή και περιεκτικό τρόπο.
Τι σημαίνει για σας «ανάπτυξη ενεργούς ψηφιακής ιθαγένειας μέσω του eTwinning»: 
Στο πλαίσιο του έργου eTwinning, ορισμένες από τις δραστηριότητες εκτελέστηκαν αρχικά ως 
ομαδική εργασία σε εθνικό επίπεδο (π.χ. My country in Europe – I am a European, Multicultural 
Society/ Η χώρα μου στην Ευρώπη - Είμαι Ευρωπαίος, Πολυπολιτισμική Κοινωνία). Οι 
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί απέσπασαν πληροφορίες και έμαθαν από εκείνους που ζουν 
στις συγκεκριμένες χώρες. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν τρεις διεθνείς ομάδες, οι οποίες 
εργάστηκαν πάνω σε τρία διαφορετικά αλλά συναφή θέματα: Την Εθνική μας Κουζίνα, τα 
Έθιμα/ Παραδόσεις μας και τις Γλώσσες Μας. Ανέλπιστα ενδιαφέρον ήταν το θέμα των 
γλωσσών μας. Τα νεαρά παιδιά εμπλούτισαν τα Γερμανικά και τα Αγγλικά τους με φράσεις που 
δεν μπορούν να βρουν σε γλωσσικά εγχειρίδια και τις οποίες έμαθαν από τους συμμαθητές 
τους. Χρησιμοποίησαν το φόρουμ του TwinSpace για να σχολιάσουν ό,τι τους άρεσε και ό,τι 
ήταν διασκεδαστικό. Όταν αντάλλαξαν πληροφορίες για τις παραδόσεις τους που σχετίζονται 
με την άνοιξη, αυτό που προξένησε έκπληξη ήταν ότι παρότι η ομάδα των Γερμανών ήταν 
κατά 50% πολυπολιτισμική, παρουσίασαν παραδόσεις που έμοιαζαν με των Σλοβάκων και των 
Πολωνών. Οι παραδόσεις και τα έθιμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής όλων των νέων.
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Η εμπειρία των μαθητών
Οι μαθητές ανακάλυψαν ότι πολλά από τα έθιμα αυτά είναι κοινά και έμαθαν να κατανοούν τις 
διαφορές, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις και τις προτιμήσεις τους. Έμαθαν πώς να είναι 
πιο υπομονετικοί και να επιδεικνύουν περισσότερο σεβασμό όταν οι εταίροι μας αντιμετώπιζαν 
τεχνικά προβλήματα. Το έργο συνέβαλε στην ανάπτυξη της αυτοπραγμάτωσης των μαθητών, 
της κοινωνικής τους ικανότητας μέσω των πολιτισμικών ανταλλαγών και βελτίωσε σημαντικά 
την ψηφιακή ικανότητα των μαθητών. Έμαθαν να χειρίζονται άψογα ένα ευρύ φάσμα 
διαδικτυακών εργαλείων, βοήθησαν ο ένας τον άλλον και έμαθαν ο ένας τον άλλον πώς να τα 
χρησιμοποιούν. Δύο κορίτσια άρχισαν να χρησιμοποιούν τα εν λόγω εργαλεία στην προσωπική 
τους ζωή και έτσι το έργο τους έδωσε ακόμα περισσότερα κίνητρα στην πραγματική ζωή. 
Ο Filip, ένας μαθητής από τη Σλοβακία είναι ενεργό μέλος του AEGEE, του Ευρωπαϊκού 
μαθητικού φόρουμ που εδράζεται στην Μπρατισλάβα. Φέρνει σε επαφή νέους από την 
Ευρώπη μέσω εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων και συναντήσεων που διοργανώνονται 
πάντα σε μια διαφορετική Ευρωπαϊκή πόλη, όπου νέοι άνθρωποι παρουσιάζουν τη χώρα τους. 
Βασιζόμενος στη δική του θετική εμπειρία και σε σχέση με τα θέματα των έργων μας στο 
eTwinning (όπου ανταλλάσσουμε πληροφορίες για την εθνική μας κουζίνα, τα έθιμα και τη 
μητρική μας γλώσσα), ο Filip προσκάλεσε τους φίλους του από το έργο που ήταν άνω των 18 
ετών να συμμετάσχουν στο AEGEE.

http://www.aegee.org/history-is-part-of-the-story-bratislava/ 

Η κουλτούρα της ειρήνης στην ιδιότητα του Ευρωπαίου ενεργού 
πολίτη

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Tine Jespersen, Σχολείο Thyborøn, DK

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
15 συνεργαζόμενα σχολεία  
(DK, TR, IT, IE, FI) 

Ηλικία μαθητών: 6 ως 16 ετών

Περίληψη: Tο έργο εστιάζει την προσοχή του σε μαρτυρίες και διαγενεακές εμπειρίες οι 
οποίες αποτελούν τη βάση και τα θεμέλια της ΕΕ. Απαιτεί τον σεβασμό της διαφορετικότητας 
και της πολυφωνίας, ιδιαίτερα σε επίπεδο ταυτότητας, παραδόσεων, πολιτισμών, ζωντανών 
εκφράσεων και σχέσεων. Η ενεργός συμμετοχή στην τοπική κοινωνία, όπως επαφή με πιο 
ηλικιωμένους πολίτες, ιστορικά αρχεία και μουσεία και η συνεργασία με άλλα σχολεία δίνει 
σημαντικά κίνητρα στους μαθητές να μάθουν και ενθαρρύνονται να παράγουν καλύτερα και 
πιο ενδιαφέροντα προϊόντα, επειδή το κοινό έχει σημασία για αυτούς, αφού όλοι οι εταίροι 
είναι γνωστοί, ενδιαφέρονται και έχουν διάθεση να προσφέρουν βοήθεια. Η τεχνολογία έδωσε 
τη δυνατότητα στους μαθητές να μοιραστούν τη δουλειά τους με τους ενδιαφερόμενους 
εταίρους, τόσο σε πανευρωπαϊκή κλίμακα στο πλαίσιο του ίδιου του έργου όσο και σε τοπικό 
επίπεδο. Οι εταίροι επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να εμπλέξουν τους μαθητές και να δουν το 
αποτέλεσμα της δουλειάς των μαθητών, να λάβουν άδειες από τοπικούς εταίρους, γονείς, 
παππούδες, μουσεία, πήραν συνεντεύξεις από πολίτες και τοπικά αρχεία για να διαμοιράσουν 
την εργασία των μαθητών στο διαδίκτυο. 

«Δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η 
επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η 
κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα 
αποτελούν βασικά οφέλη του 
eTwinning, όπου η χαρούμενη 
συνεργατική μάθηση με τις ΤΠΕ για 
μαθητές κάθε ηλικίας συμβάλλει στη 
συμμετοχή στην ενεργό ψηφιακή 
ιθαγένεια». Claus Berg, ΕΥΥ Δανίας
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Όχι εχθροί, βία, ίσα δικαιώματα

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Zuzana Christozova, 
Spojená škola Martin, SK

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
10 συνεργαζόμενα σχολεία 
(SK, PL, IT, CZ, TR, PT)

Ηλικία μαθητών: 15 ως 19 ετών

TwinSpace: 
https://twinspace.etwinning.net/1161/home 

Περίληψη: Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 
των νέων. Είναι φυσικό να ψάχνουμε να βρούμε μια θέση γι’ αυτές στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και συνδέουμε την έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη με την έννοια της ψηφιακής 
κοινωνίας. Ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί σημαντική ικανότητα για το μέλλον των νέων 
και συνιστά προαπαιτούμενο για μια επιτυχημένη ζωή. Η κοινωνική δικτύωση, το TwinSpace 
και οι τεχνολογίες υπολογιστικών νεφών υποστηρίζουν την παρουσίαση των στόχων και των 
αποτελεσμάτων του έργου. Είναι δυνατή η διαμοίραση των λύσεων και των αποτελεσμάτων του 
έργου μας μέσω του eTwinning με όλους τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων και του 
eTwinning. Μπορούν να συμπράξουν μαζί μας και να πάρουν έμπνευση από τα έργα μας.

«Είναι μια προσπάθεια αξιοποίησης των 
ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο τη διερεύνηση 
των βασικών γνωρισμάτων της ιδιότητας του 
Ευρωπαίου πολίτη - διαφορετικότητα εν τη 
ενώσει. Το έργο μας «No enemies - violence 
- equal rights» πραγματεύεται τα φλέγοντα 
προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τη 
μεταναστευτική κρίση, τη συμβίωση των γενεών, 
τα φαινόμενα της έλλειψης ανεκτικότητας, τη 
γενοκτονία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Διδάσκει τους μαθητές μου να διερευνούν, να 
θέτουν ερωτήσεις, να βρίσκουν απαντήσεις και 
να αποδέχονται τις διαφορετικές απόψεις». 
Zuzana Christozova, Spojená škola Martin, SK

Οι ομάδες εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία κινητικότητας 
Erasmus+ για να συναντηθούν και να συνεργαστούν στην 

Πολωνία.
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Έργα που διερευνούν τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή στα Κοινά

Διαφορετικά μονοπάτια, αλλά κοινές δημοκρατικές αξίες;

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Jasna Šojer, Škola za primalje, HR

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 5 συνεργαζόμενα σχολεία (GR, IT, HR, RO, FR)

Ηλικία μαθητών: 15 ως 18 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/11096/pages/page/110789 
Περίληψη: Χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ, οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων 
διερευνούν τον βαθμό δημοκρατίας στις συνεργαζόμενες χώρες σε σχέση με γεγονότα της 
επικαιρότητας στην Ευρώπη, τη μεταναστευτική κρίση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θέση 
των γυναικών, την οικολογική συνείδηση ή το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα Συνεργαζόμενα 
Ευρωπαϊκά σχολεία συνεργάζονται και ανταλλάσσουν υλικό πάνω σε διάφορα θέματα κάθε 
μήνα, για να βρουν απαντήσεις στο ερώτημα που έχει διατυπωθεί. Στη διάρκεια διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων, όπως τηλεδιασκέψεων, οι μαθητές συζητούν πάνω σε διάφορα θέματα, 
ανταλλάσσουν απόψεις και αναπτύσσουν κριτική σκέψη, έτσι ώστε να διαπλάθονται ενεργοί 
και ενημερωμένοι πολίτες της Ευρώπης.

Ομοψυχία χωρίς Σύνορα

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Jolana Strýčková, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, CZ

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 22 συνεργαζόμενα σχολεία  (ES, CZ, IT, DE, 
SK, TR)

Ηλικία μαθητών: 15 ως 19 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/1492/home 

«Δημοκρατία είναι όταν μπορείς να πεις τι σκέφτεσαι ελεύθερα, υπό τον όρο ότι επιδεικνύεις 
σεβασμό». Anne-Laure, Lycée Jean Jaurès, FR

«Δημοκρατία για μένα είναι η ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της σκέψης. Η δημοκρατία 
είναι ένα από τα πολυτιμότερα πράγματα, επειδή κυριαρχεί η ισότητα μεταξύ όλων. Επίσης, 
έχουμε κοσμικό κράτος, γεγονός που σημαίνει ότι ο καθένας πιστεύει σε όποια θεότητα θέλει». 
Παύλος/Λύκειο Χρυσούπολης, GR

«Τα έργα του eTwinning συνδυάζουν όλα τα σημαντικά στοιχεία της ψηφιακής ιθαγένειας: 
σεβόμαστε και μαθαίνουμε για τους άλλους μέσω της συνεργασίας και της επίλυσης 
προβλημάτων, μαθαίνουμε από συναδέλφους σε ένα ασφαλές και ευέλικτο διαδικτυακό 
περιβάλλον και μαθαίνουμε για τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων με ασφαλή και υπεύθυνο 
τρόπο».Jasna Šojer, Škola za primalje, HR
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Περίληψη: Οι μαθητές εκπονούν το έργο ως εθελοντές και μοιράζονται την εμπειρία τους 
και τη δουλειά που κάνουν σε μια εικονική τάξη στο TwinSpace. Προς το παρόν, οι μαθητές 
επεξεργάζονται τα τελικά προϊόντα: ένα βιβλιαράκι με αναμνήσεις ηλικιωμένων ανθρώπων 
από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες και ένα βιντεοσκοπημένο ντοκιμαντέρ. Σε κάθε χώρα, οι 
μαθητές βοηθούν φιλανθρωπικές οργανώσεις είτε οικονομικά είτε προσφέροντας εργασία. 
Οι μαθητές θα κατανοήσουν τι σημαίνει πραγματική βοήθεια, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και 
πρακτικά -  να διοργανώνουν εκδηλώσεις, να δημιουργούν βίντεο, να γράφουν και να 
δημοσιεύουν άρθρα στις σχολικές ιστοσελίδες ή τον τοπικό Τύπο.

Η ομάδα της Τσεχίας δημιουργεί ένα βίντεο για τη ζωή των νέων με αναπηρία. Για παράδειγμα, 
μία από τις ομάδες της Τσεχίας αποφάσισε να προσφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους ενήλικες 
με αναπηρία, ιδιαίτερα άτομα καθηλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Επικοινώνησαν με τον 
τοπικό σύλλογο «Σωματείο για την οικογένεια και τις κοινωνικές υπηρεσίες», η οποία μεταξύ 
άλλων οργανώνει τη λέσχη ενσωμάτωσης «GATE» για άτομα καθηλωμένα σε αναπηρικό 
αμαξίδιο.

Miteinander statt nebeneinander/Μαζί και όχι Δίπλα:

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Bożena Cudak, Dorota Szafraniec

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 24 συνεργαζόμενα σχολεία (PL, DE, SE, BG, 
IT, TR)

Ηλικία μαθητών: 16 ως 19 ετών

TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97573/welcome 

Η ομάδα της Τσεχίας εκπαιδεύεται στην ασφαλή μετακίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο.
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Περίληψη: Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε το περιοδικό «Miteinander» όπου 
παρουσιάζεται η συλλογική δουλειά των μαθητών σε θέματα όπως τον κοινωνικό αποκλεισμό, 
την ένταξη των μειονοτήτων και την κατανόηση της κατάστασης των προσφύγων. Το έργο 
διακρίθηκε σε πέντε μέρη και κάθε μέρος αφιερώθηκε σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 
ζήτημα: «κατανόηση αντί για οίκτο», «βοήθεια αντί για κοινωνικό αποκλεισμό», «συνεργασία 
αντί για ανταγωνισμό», «ένταξη αντί για αφομοίωση». Οι μαθητές εργάστηκαν συλλογικά 
πάνω στα θέματα, αξιοποιώντας διάφορες μεθόδους: συζήτηση, διαδικτυακές συναντήσεις, 
μελέτες, αφίσες και άρθρα στο περιοδικό. Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες και τη διαρκώς 
αυξανόμενη ψηφιοποίηση, έχει μεταβληθεί ο τρόπος που ο κόσμος συμμετέχει ενεργά στα 
κοινά. Η συμμετοχή στα κοινά είναι ευκολότερη, πιο προσβάσιμη και υπάρχει μεγαλύτερη 
διαφάνεια, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί ορισμένες δεξιότητες και ιδέες που μπορούν να 
τελειοποιηθούν μέσω του eTwinning. Το eTwinning, μεταξύ άλλων αξιών, είναι να μάθουμε 
να επικοινωνούμε - να συνεργαζόμαστε μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών - πράγμα 
αναπόσπαστα συνυφασμένο με την ψηφιακή ιθαγένεια.

Η εμπειρία των μαθητών - η συμμετοχή μου και η εμπειρία που κέρδισα 

«Το έργο μου ξεκίνησε όταν μια γυναίκα επικοινώνησε με το σχολείο και ζήτησε 
βοήθεια για τη μελέτη ενός αγοριού. Μια εβδομάδα αργότερα άρχισα να βοηθώ το 
αγόρι με τα μαθήματά του. Ο Μεχμέτ είναι 10 χρονών και φοιτά στην Δ’ δημοτικού. 
Συναντιόμασταν κάθε Δευτέρα, για μία ώρα, από τις 16.00 ως τις 17.00 στο Fabiz, το 
νέο κέντρο για οικογένειες στο Buxtehude. Τον βοηθούσα με τις εργασίες που είχε για 
το σπίτι, κυρίως τα μαθηματικά και τα Γερμανικά. Δύο εβδομάδες αργότερα, έφερε 
και έναν συμμαθητή του, τον καλύτερό του φίλο Σεχράτ και έτσι έκανα μάθημα και 
στα δύο αγόρια. Προτείναμε στον συντονιστή, αν είχαμε κάνει τις εργασίες και μας 
έμενε χρόνος, να εξασκούμαστε με τον Σεχράτ και τον Μεχμέτ στη μεγαλόφωνη 
ανάγνωση, ιδιαίτερα στο πολύ σημαντικό κομμάτι της εκφοράς και αναγνώρισης 
των παύσεων, πράγμα που δεν ήταν πάντα εύκολο γι’ αυτούς. Τότε, μία Δευτέρα τα 
δύο αγόρια κατέφτασαν και πίσω τους ακολουθούσαν δύο μικρότερα κορίτσια που 
με ρώτησαν αν μπορούσαν να πάρουν μέρος κι αυτά! Αφού μου το ζήτησαν τόσο 
γλυκά και με παρακάλεσαν να τα αφήσω να καθίσουν και να κοιτάζουν, δεν μπορούσα 
να τους αρνηθώ. Όπως αποδείχτηκε, ένα από τα κορίτσια ήταν η μικρότερη αδελφή 
ενός από τα αγόρια. Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές είχαν λίγες 
ασκήσεις για το σπίτι κι έτσι έπρεπε να σκεφτώ τι μπορούσαμε να κάνουμε. Είχα την 
ιδέα να φτιάξουμε έναν εννοιολογικό χάρτη πάνω σε ένα δεδομένο θέμα. Η ιδέα 
τους διασκέδασε, καθώς η μέθοδος τους ήταν άγνωστη. Στη συνέχεια, παίξαμε με 
τις έννοιες που είχαν γράψει στον εννοιολογικό χάρτη τους, κάνοντας παντομίμα». 

Julia, Halepaghen Gymnasium Schule (DE)
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Έργα που διερευνούν τη Μετανάστευση

Οι Μαθητές μας είναι ΤΡΕΛΟΙ
Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Begoña Rey, 
Colegio de la Inmaculada Concepción (ES)

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
10 συνεργαζόμενα σχολεία (CZ, ES, TR, PT, NO, IT, NL)

Ηλικία μαθητών: 14 ως 18 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/11715/home 

Περίληψη: Ο τίτλος του έργου είναι «WE ARE MAD (Making A Difference)» (ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΡΕΛΟΙ 
- Κάνουμε τη Διαφορά). Οι μαθητές προβληματίζονται πάνω σε ζητήματα της ευρωπαϊκής 
επικαιρότητας και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Τρέχοντα ζητήματα, όπως οι μετανάστες, 
μπαίνουν στο τραπέζι υπό τον τίτλο «Το μεταβαλλόμενο πρόσωπο της Ευρώπης». Εργάζονται 
σε ομάδες και συζητούν, απευθυνόμενοι σε διάφορους οργανισμούς που ασχολούνται με τα 
υπό συζήτηση θέματα. Διάφορα εργαλεία web 2.0 χρησιμοποιήθηκαν για το διαμοιρασμό, 
την επικοινωνία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τέλος, οι μαθητές υπογράφουν 
τις προτάσεις στις οποίες συμφώνησαν. Η διαδικασία και τα αποτελέσματά της βρίσκονται 
δημοσιευμένα σε ιστολόγιο.  

Εμπειρία των μαθητών - συζητώντας και κατόπιν συμφωνώντας πάνω σε 
μια πρόταση για τους μετανάστες. 
«Εμείς ως μαθητές των σχολείων Jacob van Liesveldt (NL) και Inmaculada (ES) συζητήσαμε 
και καταλήξαμε στην παρακάτω πρόταση:

«Πρώτον, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες ως αριθμούς. Άρα, δεν 
θα αναφέρουμε λέξεις, όπως «διανομή». Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι όπως ακριβώς 
κι εμείς. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν μια εμπόλεμη ζώνη, 
χρειάζονται τη βοήθειά μας και αξίζουν τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα με τους κατοίκους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά, δεν επιθυμούμε το κλείσιμο των συνόρων και άρα συμμορφωνόμαστε με τη 
συνθήκη του Σένγκεν. Αρχικά, η πρόταση στην οποία συμφωνήσαμε δήλωνε ότι πρέπει να 
«κατανεμηθούν» οι πρόσφυγες στις διάφορες χώρες ανάλογα με τον πλούτο καθεμίας. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τους ξένους αυτούς ως αριθμούς, αλλά 
καταφθάνουν μαζικά και είναι δύσκολο να αποφανθούμε αν πρέπει να δίνουμε σε κάθε 
πρόσφυγα την ευκαιρία να επιλέγει τη χώρα που θα μείνει.

Οι χώρες που βιώνουν τις χειρότερες συνθήκες οικονομικά θα λαμβάνουν χρήματα 
από τις πλουσιότερες χώρες, που έχουν μια λίγο-πολύ σταθερή οικονομία. Αν ο πόλεμος 
τελειώσει, θέλουμε να δώσουμε σε όλους τους πρόσφυγες την ευκαιρία να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους.

Η πρόταση που καταθέτουμε αποτελεί ένα γενικό συμπέρασμα και οι λεπτομέρειες πρέπει 
να συζητηθούν περαιτέρω και άρα μπορεί να θεωρηθεί ως συμφωνία επί της αρχής».

Ignacio Alonso Vigil (ES) και Jaimy (NL)
http://thechangingfaceeurope.blogspot.com.es/ 

“«Η ενεργή ψηφιακή ιθαγένεια μπορεί 
να κάνει τη διαφορά: Μπορεί να 
κάνει τους μαθητές από διάφορες 
χώρες να προβληματιστούν πάνω σε 
ευρωπαϊκά ζητήματα της επικαιρότητας 
προσπαθώντας να βρουν λύσεις».  
Begoña Rey, Colegio de la Inmaculada 
Concepción (ES)



41

Το Νέο Ποιος Νομίζεις ότι Είσαι - Έλα να βρεις τις ρίζες σου μαζί μας 

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Birgitta Flodén, Hässelbygårdsskolan, SE

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 5 συνεργαζόμενα σχολεία (SE, DE, UK)

Ηλικία μαθητών: 11 ως 16 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/244/home

Περίληψη: Πρόκειται για ένα διαθεματικό project με επίκεντρο τη μετανάστευση και την 
ανεκτικότητα. Η συμμετοχή των μαθητών είναι εντυπωσιακή, καθώς και το ευρύτατο φάσμα 
εργαλείων ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν. Οι μαθητές συνεργάστηκαν και σχολίασαν ο ένας τη 
δουλειά του άλλου και εργάστηκαν μαζί για το τελικό προϊόν και αξιολόγηση. Η εντυπωσιακή 
συλλογική δουλειά περιλαμβάνει ακόμα και την επίσκεψη που οργάνωσαν οι διδάσκοντες του 
έργου με τον Παιδαγωγικό Συντονιστή του έργου Migration Museum στο Λονδίνο, γεγονός 
που πραγματικά εμπλουτίζει τη μάθηση και τις συνθετικές δραστηριότητες που εκπονούν οι 
μαθητές.

Μαθητές από το Colegio de la Inmaculada Concepción (ES) συζητούν τα ζητήματα με τους συμμαθητές τους

Η Emily Miller, Υπεύθυνη 
Εκπαίδευσης στο Migration Museum 
(Λονδίνο) μιλάει στους μαθητές
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Έργο που διερευνά το Περιβάλλον

Cuido mi entorno/Φροντίστε το περιβάλλον μου

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
Juan F. Peñas Viso, CPEIP San Babil, ES

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
5 συνεργαζόμενα σχολεία (ES, PL, FR, IT, UK)

Ηλικία μαθητών: 8 ως 13 ετών

TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96559/welcome 

Περίληψη: Στόχος του έργου ήταν να αφυπνίσει και να προβληματίσει σχετικά με τα μέτρα 
που μπορεί να λάβει ο καθένας από μας για να βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο ζει. Τα 
αποτελέσματα γνωστοποιούνται στη σχολική κοινότητα. Μέσω του έργου, οι μαθητές 
χρησιμοποίησαν ψηφιακούς πόρους για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να αναζητήσουν 
πληροφορίες και συνεργάστηκαν με τους εταίρους τους με δημιουργικό και ελκυστικό 
τρόπο. Οι νεαροί μαθητές εργάστηκαν συλλογικά σε διεθνείς ομάδες στο TwinSpace πάνω σε 
δραστηριότητες, όπως: Your Voice is Your Strength (Η Φωνή σου είναι η Δύναμή σου), όπου 
οι μαθητές μαγνητοφώνησαν και αναμετέδωσαν μια σειρά μηνυμάτων σχετικά με όσα τους 
ενδιαφέρουν στο περιβάλλον.

«Ανάλαβετε δράση στην κοινότητά 
σας μέσω ενός έργου eTwinning». 
Juan F. Peñas Viso, CPEIP San Babil, ES

Την αφίσα του έργου ‘Φροντίστε το Περιβάλλον Μου’.
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ΕΥΡΩΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
José Ramón Jiménez, Lucas Rey-Matias Landaburu, ES

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 7 συνεργαζόμενα σχολεία (ES, IT, PL, GR)

Ηλικία μαθητών: 9 ως 11 ετών

TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97722/welcome 

Περίληψη:  Tο έργο εστιάζει στη μελέτη της κατανάλωσης του νερού, την ανακύκλωση 
υλικών, τη μελέτη των ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας με μαθητές δημοτικού από τέσσερις 
Ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του έργου, οι μαθητές αντιλήφθηκαν την ανάγκη να χρησιμοποιούν 
την ενέργεια με τρόπο υπεύθυνο και έμαθαν για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Οι μαθητές 
μετέφεραν όσα έμαθαν στις οικογένειές τους, την τοπική κοινωνία και αρχές. Επίσης, 
συνεργάστηκαν με έναν τοπικό οργανισμό για να βοηθήσουν στη δεντροφύτευση. Οι μαθητές 
μπόρεσαν να εργαστούν συλλογικά χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα συνεργατικών 
δραστηριοτήτων. Χάρη στις ενέργειες και τη διάδοση του έργου, βελτιώθηκαν ζητήματα που 
αφορούν στην ανακύκλωση, αφού οι τοπικές αρχές εξασφάλισαν κάδους ανακύκλωσης για 
το σχολείο.

Νερό - Παγκόσμιο πείραμα με υδροπήκτες

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Balazs Kecskemeti, Δημοτικό Σχολείο 
Ballysillan, UK

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 133 συνεργαζόμενα σχολεία  

Ηλικία μαθητών: 5 ως 18 ετών

TwinSpace και σύνδεσμοι:
https://twinspace.etwinning.net/14907/pages/page/81592 
http://www.rsc.org/learn-chemistry/collections/experimentation/collaborative-
chemistry/water-global-experiment-with-hydrogels 

Το πρόγραμμα eTwinning 
συμμετέχει στο παγκόσμιο 
πείραμα της Βασιλικής 
Εταιρείας Χημείας
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Περίληψη: Μαθητές σε σχολεία του eTwinning συνεργάστηκαν με χιλιάδες μαθητές από όλο 
τον κόσμο, παίρνοντας μέρος στο παγκόσμιο πείραμα με υδροπήκτες της Βασιλικής Εταιρείας 
Χημείας (RSC) το 2015. Οι μαθητές κλήθηκαν να εξερευνήσουν τις συνέπειες των υδροπηκτών 
(τεχνητό προϊόν) στον κύκλο του νερού και στη συνέχεια γνωστοποίησαν τα αποτελέσματά 
τους με άλλες τάξεις από όλο τον κόσμο. Κάθε πείραμα περιλάμβανε οδηγίες που τηρούνται 
εύκολα: τι θα μάθει ο μαθητής, απαιτούμενοι πόροι, σημειώσεις του εκπαιδευτικού και μέθοδος. 
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 3 πειράματα μεταφορτώθηκαν στη συνέχεια στον 
ιστότοπο του «παγκόσμιου πειράματος». Το έργο eTwinning ήταν ανοιχτό για όλους τους 
εκπαιδευτικούς, χωρίς να προαπαιτείται κάποια εξειδικευμένη εμπειρία.

Νερό - Κράτα τη Δροσιά - Μείνε Ζεστός

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: Diana Linford, Δημοτικό Σχολείο Steeton. 
Σχολείο (UK)

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 21 συνεργαζόμενα σχολεία (UK, TR, UA, 
GE, SL, GR)

Ηλικία μαθητών: 10 ως 12 ετών

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/1703/home 
Περίληψη: Το έργο εστίασε στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καλών πρακτικών. Κάνει τους 
μαθητές να σκέφτονται κριτικά, συγκρίνει διάφορες πρακτικές και απόψεις για έναν καλύτερο 
κόσμο. Το έργο εστιάζει στην γνωστοποίηση καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στο σπίτι και στο σχολείο, έτσι ώστε να διαδοθούν ενεργειακά αποδοτικές λύσεις 
σε επίπεδο μαθητών, γονέων, σχολικής διοίκησης και τοπικών κοινοτήτων. Οι δραστηριότητες 
περιλάμβαναν τη διοργάνωση διαγωνισμών για λογότυπο και συνθήματα στα σχολεία των 
μαθητών, συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας στο σχολείο και σε μια εικονική συνάντηση με συνεργαζόμενα σχολεία, με 
την τελική εκδήλωση να πραγματοποιείται την Ημέρα της Γης, με άλλους μαθητές, γονείς και 
εκπροσώπους. Οι νικητές που μοιράστηκαν την πρώτη θέση για το καλύτερο σλόγκαν ήταν: 

Η σπατάλη χρημάτων είναι κακή, αλλά η απώλεια της Γης ακόμα χειρότερη. Natasha K 
& Izza A, Steeton School (UK)

Σταμάτα τη σπατάλη, κάν’ 
το να διαρκέσει! Δημοτικό 
Σχολείο Addington (UK)

Το λογότυπο που ανακηρύχθηκε 
νικητής επινοήθηκε από την 
Erin J, από το Δημοτικό Σχολείο 
Burley Oaks στην Αγγλία
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ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο:  
Dagmara Konopkova, 
Col.legi Internacional SEK 
Catalunya, ES

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
6 συνεργαζόμενα σχολεία (ES, PL, GR, TR, SL)

Ηλικία μαθητών: 5 ως 11 ετών

Βραβεία: Ευρωπαϊκή και Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/2831/home 
Περίληψη: Το έργο συνδυάζει την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις ΤΠΕ για να 
αντιληφθούν οι μαθητές τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα μέλη εξέτασαν περιβαλλοντικά ζητήματα από 
μια αποτελεσματική και διασκεδαστική διαθεματική προοπτική που προάγει την ομαδική 
εργασία, την ανοιχτή επικοινωνία με τους εταίρους και την κριτική σκέψη. Αφού διερεύνησαν 
περιβαλλοντικά ζητήματα στις σχολικές τους κοινότητες, οι μαθητές συνεργάστηκαν για να 
ετοιμάσουν θεατρικά έργα, βίντεο, παρουσιάσεις, αλλά και μια ιστορία με τον φανταστικό 
ήρωα «Ντετέκτιβ Πράσινο». Η ιστορία γράφτηκε συλλογικά: Οι Τούρκοι μαθητές ανέπτυξαν 
τους χαρακτήρες και το πλαίσιο, Οι Ισπανοί μαθητές ξεκίνησαν την ιστορία, Οι Πολωνοί 
μαθητές τη συνέχισαν, πριν την παραδώσουν στους Σλοβένους μαθητές που έγραψαν το 
τέλος.

«Το eTwinning προάγει την ανοιχτή 
επικοινωνία με τους εταίρους και την 
κριτική σκέψη», 
Dagmara Konopkova, Col.legi 
Internacional SEK Catalunya, ES

Οι Ισπανοί μαθητές αναρτούν το βίντεό τους, Dagmara Konopkova, 
Col.legi Internacional SEK Catalunya, ES
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Μαθητές από το Szkoła Podstawowa (Πολωνία) σκέφτονται τι θα συμβεί παρακάτω στην ιστορία

Οι Ισπανοί μαθητές επισκέπτονται τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό να μιλήσουν για το έργο
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2.3 Ασφαλής και υπεύθυνη χρήση 
Η Ψηφιακή Ιθαγένεια ενδυναμώνει τους ανθρώπους ώστε να εκμεταλλευτούν τα οφέλη 
που τους προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία με τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. Κάθε 
χρόνο, ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός σχολείων από όλο τον κόσμο συμμετέχει στην 
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.11 Ο φετινός εορτασμός της πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 
9 Φεβρουαρίου 2016, με θέμα «Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!» («Play your 
part for a better internet!»). Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου τιμήθηκε σε περισσότερες 
από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο, με τουλάχιστον 21.000 σχολεία και περισσότερους 
από 19,5 εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν σε δράσεις της Ημέρας Ασφαλούς 
Διαδικτύου σε όλη την Ευρώπη. 

Η επιλογή έργων eTwinning που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή έχουν βραβευτεί με 
την Ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας. Αυτό βοηθάει ένα σχολείο να αξιολογήσει πόσο καλά 
τα πάει με την ψηφιακή ασφάλεια. Καλύπτει την υποδομή, την πολιτική και πρακτική και 
παράγει ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για το σχολείο.

11 https://www.saferinternetday.org/web/sid/home

Ο χάρτης απεικονίζει την παγκόσμια συμμετοχή στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2016
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Αρχίζουμε με μια μίνι-περίπτωση, το Better e-Safe than Sorry (Φύλαγε τα ψηφιακά 
σου ρούχα για να έχεις τα μισά), για να δείξουμε πώς οι εκπαιδευτικοί του eTwinning 
έχουν μετατρέψει τη δραστηριότητα γύρω από την κατάκτηση της ετικέτας ψηφιακής 
ασφάλειας για το σχολείο σε ένα εξαιρετικά επιτυχημένο έργο συνεργασίας με σχολεία-
εταίρους και μαθητές. Αυτή ακολουθείται από δύο σύντομες περιλήψεις έργων, ενώ 
παρατίθενται και σύνδεσμοι για να εξερευνήσετε περαιτέρω τα έργα: πρώτα, το 
Medienkoffer, το οποίο εστιάζει στο ζήτημα της συστηματικής ψηφιακής όχλησης και 
στη συνέχεια το Net is the Key, που βασίζεται στην Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

12  https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home

Τι είναι η ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας; www.esafetylabel.eu 
Δωρεάν εργαλείο που βοηθάει να παρακολουθούμε την ενσωμάτωση 
των ΤΠΕ στην τάξη
Πιστοποίηση ψηφιακής ασφάλειας ευρωπαϊκού επιπέδου και 
υπηρεσία υποστήριξης
Εφοδιασμός των σχολείων με πόρους για την ανάπτυξη 
αυτοπεποίθησης σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας

Τι είναι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου; www.saferinternetday.org
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καλύτερο Διαδίκτυο για 
τα Παιδιά (Better Internet for Kids)12 τον Φεβρουάριο κάθε έτους, με 
στόχο την προώθηση μιας ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης 
της διαδικτυακής τεχνολογίας και των κινητών τηλεφώνων, ιδιαίτερα 
στα παιδιά και τους νέους σε όλο τον κόσμο
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Έργα που διερευνούν την Ψηφιακή Ασφάλεια

Φύλαγε τα ψηφιακά σου ρούχα για να’ χεις τα μισά

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
8 συνεργαζόμενα σχολεία 
(NL, DG, DK, ES, UK, FR)

Ηλικία μαθητών: 12 ως 15 ετών

TwinSpace: 
https://TwinSpace.etwinning.net/4386/home

Πώς υποστηρίζει το αίσθημα του «ανήκειν» στην ψηφιακή κοινότητα:
Τα έργα eTwinning εν γένει βελτιώνουν τις ικανότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις 
ΤΠΕ, αλλά το εν λόγω έργο επιδιώκει να τους εφοδιάσει με εργαλεία για να κατανοήσουν και 
να πλοηγούνται καλύτερα στον ψηφιακό κόσμο. Το έργο αυτό επικεντρώνει στην εφαρμογή 
ορθών πρακτικών ΤΠΕ στα σχολεία και την αφύπνιση των μαθητών και των σχολείων σε 
θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ορθών πρακτικών ΤΠΕ 
και ευαισθητοποίησης στο σχολείο, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη αφύπνιση σε θέματα 
ψηφιακής ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των 
σχολείων, το οποίο θα προκύψει από τον προβληματισμό και την ανταλλαγή εμπειριών και 
ιδεών με τα συνεργαζόμενα σχολεία (AUP).
Πώς υποστηρίζει τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνδιαλλαγή των νέων με την κοινωνία:
Μεταξύ άλλων, οι μαθητές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για την έρευνα, την κατανόηση και την 
παρουσίαση σημαντικών θεμάτων, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τη χρήση smartphone, την 
αποστολή και λήψη μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (sexting) και την αποπλάνηση 
μέσω διαδικτύου (grooming), τα βιντεοπαιχνίδια, τον ψηφιακό εκφοβισμό και τη λογοκλοπή. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αναπτύσσουν και εφαρμόζουν καλές πρακτικές ΤΠΕ στο 
σχολείο, συγκροτώντας ή βελτιώνοντας την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (ΠΑΧ). Σχεδιάζουν 
δραστηριότητες για την αφύπνιση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια, τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων των μαθητών στα Αγγλικά, τη βοήθεια προς τους μαθητές για να εργάζονται 
συλλογικά/ να πραγματοποιούν συλλογική έρευνα. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, οι 
μαθητές και οι οικογένειες θα ωφεληθούν από το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια 
που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του έργου.
Πώς επιτυγχάνει τον στόχο του με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο:
Το έργο επιδιώκει να εφαρμόσει πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας το 
TwinSpace για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης 
για την Ψηφιακή Ασφάλεια (Ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας). Το έργο θα καταλήξει σε ένα 
αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια το οποίο θα ωφελήσει τη σχολική 
κοινότητα (βλ. τον παρακάτω πίνακα).

«Το eTwinning είναι ένα σημείο εισόδου 
για τους εκπαιδευτικούς στον κόσμο της 
καινοτόμας ψηφιακής διδασκαλίας και 
μαθησιακών πρακτικών. Καθώς τους 
επιτρέπει να αναπτύξουν τις ψηφιακές 
τους ικανότητες, γίνονται καλύτεροι 
ψηφιακοί πολίτες, πράγμα που μπορούν 
να μεταφέρουν στην τάξη με τους 
μαθητές τους. Ως αποτέλεσμα της 
ανταλλαγής πρακτικών, της κατάρτισης, 
των έργων eTwinning, οι εκπαιδευτικοί 
του eTwinning και, μέσω αυτών, οι 
μαθητές τους αναπτύσσουν δεξιότητες 
ψηφιακής ιθαγένειας που θα χρειαστούν 
αργότερα στη ζωή τους».
Maxime Drouet, Collège Paul Gauguin, FR

«Η έρευνα και τα προϊόντα σε ένα έργο eTwinning 
μπορεί να διευρυνθεί και να ωφελήσει το σύνολο της 
σχολικής κοινότητας» 
Miguel Garcia, IES San José, ES
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Better eSafe than Sorry: σχέδιο δράσης του έργου

Ιούλιος - Αύγουστος

Σεπτέμβριος - 
Οκτώβριος

Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος

Ιανουάριος - 
Φεβρουαρίου

Μάρτιος - Απρίλιος

Μάιος - Ιούνιος

Λήψη του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια - http://www.
esafetylabel.eu

Θα γνωριστούμε. - Βιντεοπαρουσίαση των μαθητών μας - Διαδικτυακή 
έρευνα σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια - βιντεοπαρουσίαση των 

σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ασφάλεια
Διεξαγωγή έρευνας - Πληροφοριακό διάγραμμα που συνοψίζει 
τα προβλήματα που διαπιστώσαμε στα σχολεία μας - Έρευνα και 

πληροφοριακό διάγραμμα σχετικά με τις πρακτικές

Παρουσίαση των ευρημάτων - Prezi + βίντεο

Εύρεση λύσεων - Δημιουργία μας Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης (ΠΑΧ)

Αφύπνιση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια - Αφίσα για την αφύπνιση 
σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια - Διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας ξανά

Παράδειγμα σχολικού σχεδίου με στόχο την Ετικέτα Ψηφιακής Ασφάλειας

Οι Ολλανδοί μαθητές ετοιμάζουν την αφίσα τους για την ψηφιακή ασφάλεια με συμβουλές/ 
συστάσεις από συμμαθητές/ άλλους μαθητές/ τη διοίκηση του σχολείου. 

Dennis Jurhill, Sint Michael College, NL
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Medienkoffer

Συνεργαζόμενα σχολεία (χώρες): 
6 συνεργαζόμενα σχολεία (DE, SL, GR, PL)

Ηλικία μαθητών: 11 ως 16 ετών

TwinSpace: 
https://twinspace.etwinning.net/9547/home 

Περίληψη: Στο έργο αυτό, έξι συνεργαζόμενα σχολεία εξερεύνησαν το ζήτημα της 
«συστηματικής όχλησης μέσω διαδικτύου» (mobbing) με διάφορα μιντιακά προϊόντα, όπως 
τραγούδια, φωτογραφικές ιστορίες, βίντεο και φωτογραφίες. Οι μαθητές συνειδητοποίησαν 
τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και 
η ιδιωτικότητα και όλα αυτά τα κατέγραψαν στο ψηφιακό τους μιντιακό πακέτο. Ανάμεσα 
στα τελικά αποτελέσματα περιλαμβάνεται και ένα διεθνές μανιφέστο κατά της συστηματικής 
όχλησης μέσω διαδικτύου, το οποίο υπέγραψαν όλοι οι εταίροι καθώς στάλθηκε διαδοχικά σε 
όλα τα σχολεία.

Ισπανοί μαθητές συμπληρώνουν τις έρευνες αξιολόγησης.
 «Έχουμε σχεδόν τελειώσει!» λέει ο Miguel Garcia, ISE San José (ES)

«Με τη βοήθεια του eTwinning, 
οι μαθητές μπορούν να βιώσουν 
την αίσθηση ότι είναι Ευρωπαίοι 
πολίτες και από την άλλη να μάθουν 
συνειδητά να κάνουν υπεύθυνη 
χρήση των ΜΜΕ και των ΤΠΕ».
Elke Tertocha, Sonderpädagogisches 
Förderzentrum Pestalozzi, DE
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Το Διαδίκτυο είναι το Κλειδί

Εκπαιδευτικός eTwinning, Σχολείο: 
uğra İnal, Halit Ziya Usaklıgil Ortaokulu, TR; and, Annalisa Terruzzi, Scuola primaria 
E.CANZIANI, IT

Partner Schools: 9 συνεργαζόμενα σχολεία (IT, TR, RO, BG, UK, PL)

Ηλικία μαθητών: 6 ως 14 ετών

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/2578/pages/page/22824

Περίληψη: Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αφήσει τους μαθητές να καταλάβουν πώς η 
τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τη συνεργασία και το διαμοιρασμό ιδεών στο διαδίκτυο, τι 
σημαίνει δίκαιη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και τι ψηφιακή ακεραιότητα στο διαδίκτυο. 
Αυτό σημαίνει, με λίγα λόγια, να μάθουν να είναι «ψηφιακοί πολίτες». Οι εκπαιδευτικοί 
και οι γονείς βοηθούν κατά τη διαδικασία της μάθησης νέων και αποτελεσματικών 
ψηφιακών δεξιοτήτων, διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκστρατείες για την προώθηση 
της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου (π.χ. Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου ή 
εβδομάδας). Το έργο υποστηρίζει τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των μαθητών, 
της δημιουργικότητας, των οργανωτικών τους δεξιοτήτων, την κατανόηση του τι σημαίνει 
ασφάλεια, προστασία και ευημερία κατά τη χρήση ΤΠΕ, εν ολίγοις την ανάπτυξη «ψηφιακής 
ιθαγένειας». Σε κάθε δραστηριότητα το έργο εστιάζει στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε 
στους άλλους στο διαδίκτυο, σε συμβουλές ασφάλειας κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και στην αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών.  
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Συμπέρασμα
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Conclusions

Στην αρχή αυτού του βιβλίου, στην επισκόπηση της σημασίας του ψηφιακού πολίτη, ο 
κόσμος της διαδικτυακής δραστηριότητας περιγράφεται ως χώρα όπου δεν υπάρχουν 
σύνορα, δεν υπάρχουν όρια, ένα μέρος όπου η αίσθηση ελευθερίας αποτελεί πρόκληση 
για όσους το επισκέπτονται. Υποστηρίζεται ότι για να γίνει κάποιος πραγματικός πολίτης 
της γης αυτής, οφείλει να αναπτύξει μια πραγματική αίσθηση του ποιος είναι και πού 
βρίσκεται σε τέσσερις ευκρινώς καθορισμένους τομείς. Θα πρέπει να έχουν:

• Το αίσθημα του «ανήκειν»
• Την αίσθηση του χρέους
• Αίσθηση ασφάλειας και ευθύνης

•Αίσθημα σιγουριάς και δύναμης.

Οι ενεργοί ψηφιακοί πολίτες χαρακτηρίζονται ως συμμετοχικά, ενεργά άτομα που 
χρησιμοποιούν τη δύναμη του ψηφιακού αυτού κόσμου για να προλαμβάνουν, 
να προβληματίζονται και να είναι δημιουργικοί απέναντι στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν στη φυσική πραγματικότητα. Το να είμαστε ενεργοί και παραγωγικοί 
ψηφιακοί πολίτες επηρεάζει όχι μόνο στον ψηφιακό κόσμο αλλά και στον φυσικό 
κόσμο που μας περιβάλλει, η κοινωνία μας μπορεί και αλλάζει επηρεαζόμενη από 
όσα συντελούνται στον ψηφιακό κόσμο. Όμως, οι ενεργοί ψηφιακοί πολίτες δεν 
εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά, όπως ακριβώς και οι πολίτες οποιασδήποτε 
χώρας δεν συμπεριφέρονται αυθόρμητα ως ενεργοί πολίτες. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να συντελεστεί μια διαδικασία κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης.

Τα παραδείγματα των έργων στο κυρίως σώμα του παρόντος βιβλίου παρουσιάζουν 
ανάγλυφα πώς, μέσω της συμμετοχής στο eTwinning, οι συμμετέχοντες, είτε πρόκειται 
για εκπαιδευτικούς είτε για μαθητές, αναπτύσσουν αυτήν την αίσθηση του ποιοι είναι 
και πού βρίσκονται στον ψηφιακό αυτόν κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία αναφορικά με 
το αίσθημα του «ανήκειν» στον ψηφιακό κόσμο που βιώνουν οι νέοι αυτοί άνθρωποι.

Κάτι ακόμα που προκύπτει από την ανάγνωση των ενδεικτικών αυτών έργων είναι 
το αίσθημα του χρέους των νέων απέναντι στα ζητήματα που παρουσιάζονται στα 
συγκεκριμένα έργα, ζητήματα όπως η συμπερίληψη, η μετανάστευση, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η πολιτική δράση. Στον κόσμο, είτε τον πραγματικό είτε τον 

«Ψηφιακή Ιθαγένεια - διευρύνοντας 
τα σύνορα: δεν υπάρχει καλύτερος 
τρόπος να εκτιμήσεις την ίδια σου 
τη χώρα από τη γνωριμία άλλων 
χωρών». 
Violeta Čiuplytė, ΕΥΥ Λιθουανίας
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ψηφιακό, υπάρχουν πάντα εκείνοι που μένουν αδρανείς παρατηρητές και εκείνοι που 
προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο γύρω τους, εκείνοι που έχουν αίσθηση 
του χρέους και εκείνοι που δεν έχουν. Τα έργα που αναδείχτηκαν εδώ δείχνουν ότι μέσω 
του eTwinning είναι δυνατό να αναπτυχθεί αυτή η αίσθηση του χρέους, ακολουθώντας 
μια πορεία που διεγείρει τη σκέψη προς εκείνες τις καταστάσεις που μπορεί μεν να 
δυσκολεύουν τους νέους που συμμετέχουν, αλλά αναμφίβολα θα τους αφήσουν μια 
πραγματική αίσθηση του τι σημαίνει να προσπαθείς να ενεργείς, να προσπαθείς να 
φέρεις την αλλαγή, να κάνεις τη διαφορά στον κόσμο γύρω σου.

Είναι επίσης σαφές ότι μπορούν να αναπτύξουν και πράγματι αναπτύσσουν μια 
αίσθηση ευθύνης τόσο για τις δικές τους πράξεις στον ψηφιακό κόσμο, όσο και για 
την ασφάλεια των άλλων. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν πώς, στο ψηφιακό τοπίο, τα 
μηνύματα μπορούν να παραποιηθούν, οι πληροφορίες να παρουσιαστούν ψευδώς και 
η ταυτότητά τους, όπως και η ταυτότητα των άλλων χρηστών, να εκτεθεί με τρόπους 
ενδεχομένως ανεπιθύμητους. 

Ο αναγνωρισμένος φιλόσοφος Wittgenstein είπε κάποτε ότι «τα όρια της γλώσσας 
μου είναι τα όρια του κόσμου μου». Στον κόσμο του 21ου αιώνα, δεν επιτρέπεται να 
παραμεληθεί ο γραμματισμός της ψηφιακής εποχής. Με την κατάκτηση της γνώσης 
έρχεται η αυτοπεποίθηση και η ενδυνάμωση, ο τέταρτος τομέας που περιγράφεται 
στην αρχή - είμαι ψηφιακά ικανός. Και πάλι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, στα έργα που 
περιγράφονται στο παρόν βιβλίο, οι νέοι εκπαιδεύονται αποκτώντας τις γνώσεις που 
υπαγορεύει ο 21ος αιώνας, αποκτούν υψηλό βαθμό ικανοτήτων, όχι μόνο όσον αφορά 
σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων, αλλά και ως προς την κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας και δημιουργίας των εργαλείων αυτών, του πώς μπορούν να αναπτυχθούν 
στο μέλλον κι άλλα εργαλεία που θα προάγουν μεγαλύτερη κατανόηση, επικοινωνία 
και δημιουργικότητα μεταξύ των ανθρώπων που διαβιούν στον ψηφιακό κόσμο. Όπως 
προείπα, δεν μπορούμε πλέον να διακρίνουμε τον ψηφιακό από τον πραγματικό κόσμο, 
καθώς συνυφαίνονται σε κάθε επίπεδο και ό,τι συμβαίνει στον έναν έχει τρομακτικές 
συνέπειες σε ό,τι συμβαίνει στον άλλον.

Οι εκπαιδευτικοί που συνεισέφεραν στο βιβλίο αυτό, καταδεικνύουν περίτρανα ότι η 
δουλειά τους στο eTwinning προσεγγίζει ενεργά τις προκλήσεις που πηγάζουν από την 
ιδιότητα του ενεργού πολίτη, τόσο στον ψηφιακό κόσμο όσο και στον φυσικό κόσμο, 
τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και της ανάπτυξης που προαναφέρθηκαν. Ποιος 
είναι ο πραγματικός κόσμος; Για μένα, η απάντηση είναι και οι δύο, ο ψηφιακός δεν 
μπορεί να διακριθεί από τον φυσικό κόσμο και είναι λάθος να προσπαθήσουμε να 
δημιουργήσουμε ένα τεχνητό χάσμα μεταξύ των δύο. 

Τέλος, ας θυμηθούμε ότι το παρόν βιβλίο δείχνει μόνο την κορυφή του παγόβουνου, 
όσον αφορά στη δουλειά χιλιάδων εκπαιδευτικών και μαθητών στο eTwinning! 

Anne Gilleran, Παιδαγωγική Υπεύθυνος
Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning, European Schoolnet  



5858

Notes:



59



60


