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Περίληψη 

 

Οι ηλεκτρονικές σχολικές αδελφοποιήσεις ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της 

εκπαίδευσης, βελτιώνουν τη δυνατότητα χρήσης των ΤΠΕ,  ανταποκρίνονται σε 

παιδαγωγικές ανάγκες, ενισχύουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών και µαθητών, τις 

διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και την εξατοµίκευση της µάθησης.  

Η Ελλάδα συµµετέχει ενεργά σε αυτή τη δράση του e-Learning από τον 

Ιανουάριο 2005, αναπτύσσοντας πρωτοπόρα προγράµµατα, που έχουν βελτιώσει την 

καθηµερινή διδακτική πράξη, έχουν αναπτύξει καινοτόµες προσεγγίσεις του 

µαθησιακού αγαθού, έχουν ενσωµατώσει τις ΤΠΕ στα επιµέρους διδακτικά 

αντικείµενα, ενώ ταυτόχρονα έχουν προωθήσει το διαπολιτισµικό διάλογο και την 

αµοιβαία κατανόηση. 

Σαν παραδείγµατα καλής πρακτικής θα παρουσιαστούν εν συντοµία δύο 

βραβευµένες συνεργασίες (µία ∆ευτεροβάθµιας και µία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης), 

που υλοποιήσαµε µε τα σχολεία µας, 1ο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών και 2ο 

∆ηµοτικό Παλαιού Φαλήρου,  και τα συνεργαζόµενα ευρωπαϊκά σχολεία, Francesco 

La Cava από την Ιταλία  και CEIP Tucci από την Ισπανία. 

 
Λέξεις Κλειδιά: e-Learning, etwinning, ΤΠΕ, παιδαγωγική καινοτοµία, συνεργατικό 
περιβάλλον µάθησης, ευρωπαϊκή διάσταση εκπαίδευσης. 
 
Abstract: The electronic twinning of schools promotes the European dimension in 
education, improves the ICT skills of the participants, serves pedagogical needs, 
enhances the collaboration among teachers and students, the interdisciplinary 
approach and the individualization of learning. Two prize awarded eTwinning 
projects are presented as examples of good practice.  
 
 
1. Η πρωτοβουλία e-Learning, το πλαίσιο ανάπτυξής της και οι σχολικές 

αδελφοποιήσεις   

 

Η πρωτοβουλία e-learning συνδέεται µε τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης, της επιµόρφωσης και της 
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ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνδέεται επίσης µε την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισµού και των δεξιοτήτων 
(Πασιάς Γ. 2004). 

Οι πρωτοβουλίες και το πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
το e-learning εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική e-Europe και βασίζεται στην 
ανακοίνωση «e-Europe: Μια κοινωνία της πληροφορίας για όλους», στα 
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας1, και στο σχέδιο 
δράσης e-Europe2. 

Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 είχε αρχίσει να επισηµαίνεται η 
αναγκαιότητα εισαγωγής των ΤΠΕ στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Την 
ίδια χρονική περίοδο µια σειρά ενεργειών καθόρισαν τους βασικούς άξονες 
ανάπτυξης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ηλεκτρονική µάθηση. 
Τα προγράµµατα Σωκράτης και Leonardo είχαν σηµαντικές δεσµεύσεις για τη χρήση 
των ΤΠΕ. Το Συµβούλιο Παιδείας σε ψήφισµα του της 6ης Μαΐου 1996 σχετικά µε 
τα εκπαιδευτικά λογισµικά πολυµέσα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, κάλεσε τα κράτη µέλη να αναπτύξουν δράσεις ενίσχυσης της χρήσης των 
ΤΠΕ,  για να ανταποκριθούν σε παιδαγωγικές ανάγκες, να ενισχύσουν τη συνεργασία 
εκπαιδευτικών και µαθητών, τις διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και την εξατοµίκευση 
της µάθησης.3 Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, 
τονίζεται ο κεντρικός ρόλος των ΤΠΕ στην οικονοµική αλλά και κοινωνική 
ανανέωση της Ευρώπης.4 Η υιοθέτηση των συγκεκριµένων δράσεων, σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, «µπορεί να δώσει ένα ξεκάθαρο µήνυµα 

ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισµένοι να µετατρέψουν την Ευρώπη σε µια 

δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία». Η δέσµευση και η αποφασιστικότητα των 
ηγετών για το συγκεκριµένο σκοπό ήταν καθοριστική για την επιτυχία του σχεδίου,5 
που κρίθηκε µάλιστα ως αποφασιστικής σηµασίας για τη µελλοντική επιτυχία της 
Ευρώπης.6 Στο πλαίσιο αυτών των προτάσεων, δύο χρόνια µετά, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο στη σύνοδο της Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, ζήτησε από 
την Επιτροπή «να πραγµατοποιήσει µελέτη σκοπιµότητας για να εντοπιστούν διάφορες 

δυνατότητες υποβοήθησης των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να 

εγκαινιάσουν ή να ενισχύσουν τη διαδικτυακή σύνδεση µε αδελφά σχολεία σε άλλα µέρη 

της Ευρώπης και να ενηµερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον 

Ιούνιο»
7
 . Στόχος των ενεργειών αυτών ήταν η αδελφοποίηση των σχολείων της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παρά την έµφαση που δόθηκε στην αξιοποίηση του 
διαδικτύου και στη «χρήση των εργαλείων πολυµέσων και ανταλλαγής (ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο, εικονοδιάσκεψη, από κοινού ανάπτυξη ιστοχώρων)», καθοριστικής 
σηµασίας για την εξέλιξη των σχεδίων ήταν η ανάπτυξη µιας καλής αδελφικής 
σχέσης και η  οργάνωση τακτικών συναντήσεων και ανταλλαγών.8 Η σκοπιµότητα 
των σχολικών αδελφοποιήσεων, απασχόλησε τη σύνοδο κορυφής στη Βαρκελώνη και 
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης ζήτησαν από την Επιτροπή 
σχετική έκθεση. Στην έκθεση9 της Επιτροπής αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα της 
χρήσης των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εικονικής και φυσικής κινητικότητας. Ο 
στόχος  των αδελφοποιήσεων είναι η συµµετοχή µαθητών και εκπαιδευτικών σε 
προγράµµατα που ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, την 
ευαισθητοποίηση απέναντι στο πολυγλωσσικό και πολυπολιτιστικό ευρωπαϊκό 
κοινωνικό πρότυπο.10 Η χρήση του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στις κοινότητες 
να βελτιώσουν τη γνώση των άλλων γλωσσών, να προωθήσουν το διαπολιτισµικό 
διάλογο και την αµοιβαία κατανόηση.11 
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2. Η δράση eTwinning 

 
To eTwinnning ξεκίνησε επίσηµα τον Ιανουάριο 2005 ταυτόχρονα σε 26 χώρες της 
Ευρώπης, ως η βασική δράση της πρωτοβουλίας eLearning για την πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Τον Ιανουάριο 2006  στις χώρες που υποστηρίζουν το 
eTwinning προστέθηκαν η Κύπρος και η Βουλγαρία. Η δράση έχει σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίσει στα σχολεία της  πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης την 
ευκαιρία να βελτιώσουν την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη µέσα από τη 
συνεργασία µε αντίστοιχα ιδρύµατα άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, παρέχει τη 
δυνατότητα αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών για την εύρυθµη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για την εύκολη πρόσβαση στις πηγές εκπαιδευτικού 
υλικού και για την προώθηση και διάδοση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων. 
Με τη δράση αυτή επιδιώκεται η παιδαγωγική καινοτοµία, η  ποιοτική ένταξη των 
Νέων Τεχνολογιών στην καθηµερινή διδακτική πράξη και η προώθηση της 
ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης.  
   
 Παιδαγωγική Καινοτοµία 

Η παγκοσµιοποίηση και οι νέες οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργήθηκαν τον 
τελευταίο αιώνα αναγκάζουν το παλιό βιβλιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό σχολείο 
να προσαρµοστεί σε νέα δεδοµένα. Οι παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες στο 
αίτηµα για ένα αποτελεσµατικότερο σχολείο προτείνουν αναδιαµόρφωση του 
περιβάλλοντος στη τάξη. Οι σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις (constructivist approach) (Bruner, 1966/1990, Fennimore and 
Tinzmann, 1990, Åhlberg, 1993, Kearsley, 1999) δίνουν  ιδιαίτερη έµφαση στην 
ενεργό συµµετοχή των µαθητών, στην οµαδοσυνεργατική προσέγγιση του γνωστικού 
αντικειµένου,  στην καθοδηγούµενη ανακάλυψη των πληροφοριών και στην 
αλληλεπίδραση µε πιο ικανούς ενήλικες ή συµµαθητές (Vigotsky, 1978).  

Σύµφωνα µε τις νέες αυτές διδακτικές θεωρίες για το σύγχρονο σχολείο τα  
προγράµµατα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning δίνουν τη δυνατότητα για: 
● εξατοµίκευση της µάθησης.12 Με την εξέλιξη του προγράµµατος η προσφορά του 
µαθησιακού αγαθού εστιάζεται στις συγκεκριµένες ανάγκες και δυνατότητες του 
κάθε µαθητή, ο οποίος γίνεται πιο ενεργητικός και αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και 
ευθύνες.  
● σχεδιασµό της µαθησιακής πορείας σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες της 
οµάδας.13 Η διδακτική µέθοδος διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 
δυνατότητες της οµάδας και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού και  
πολιτιστικού περιβάλλοντος από το οποίο σχεδιάζεται και στο οποίο τελικά 
απευθύνεται. Η προοπτική αυτή βασίζεται σε µια αντιµετώπιση της ευφυΐας ή των 
δεξιοτήτων των µαθητών  ευρύτερη, από αυτή που συναντάµε στο παραδοσιακό 
σχολείο. 
● ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Στόχος των συγκεκριµένων προγραµµάτων είναι 
η συνεργασία µε άλλες κοινότητες-οµάδες µαθητών και η ανάπτυξη πνεύµατος 
συνεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ των οµάδων. Το µαθησιακό αγαθό δεν 
παραδίδεται στους µαθητές αλλά προκύπτει από τον ενεργό διάλογο (Σγουροπούλου 
& Κουτουµάνος,  2001). 
● ουσιαστικές αλλαγές του ρόλου εκπαιδευτικού (∆εληκωσταντής 1997). Από το 
παλιό δασκαλοκεντρικό µοντέλο διαπιστώνουµε µια µετάβαση σε µια 
οµαδοσυνεργατική µαθησιακή πορεία, όπου ο δάσκαλος ενεργεί συστηµατικά ως 



 

 

 

4 

σύµβουλος και καθοδηγητής. Ο δάσκαλος καθορίζει τα όρια και το πλαίσιο 
ανάπτυξης του προγράµµατος και ταυτόχρονα εποπτεύει την εξέλιξή του.14 
● µετάβαση από τη µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων στη δηµιουργική µάθηση. 
∆ιαπιστώνουµε το καθοριστικό πέρασµα από το κείµενο ή τη στείρα επανάληψη 
γεγονότων και γνώσεων στη δηµιουργία νέων γνωστικών µοντέλων. Οι µαθητές 
γίνονται ενεργοί δηµιουργοί της γνώσης, µε τη δική τους µέθοδο προσέγγισης, 
εργαζόµενοι είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά.  Εµπειρία και ανακάλυψη είναι οι δύο 
πόλοι γύρω από τους οποίους εκτυλίσσεται η µαθησιακή πορεία. 
● αναδιοργάνωση του µαθησιακού περιβάλλοντος.  Τα προγράµµατα ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης εξασφαλίζουν την αναδιοργάνωση µιας παραδοσιακής, στηριγµένης 
και απόλυτα εξαρτώµενης από το αναλυτικό πρόγραµµα µεθόδου σκέψης και δράσης 
και καθορίζουν τη µετάβαση σε µια ποικιλία προσεγγίσεων, που διαµορφώνεται από 
τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές. Τα προγράµµατα αυτά προωθούν τη διαθεµατική-
διεπιστηµονική προσέγγιση του µαθησιακού αγαθού και στηρίζονται σε καταστάσεις 
και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής συνδέοντας το σχολείο µε την κοινωνία 
(Ματσαγγούρας 2002).  
 

Νέες Τεχνολογίες 

Η προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας καθιστά απαραίτητη όχι µόνο την εισαγωγή των Υπολογιστικών και 
∆ικτυακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση αλλά και την παιδαγωγική τους 
αξιοποίηση (Bransford, Brown & Cocking 1999, Vosniadou, Ioannides, 
Dimitrakopoulou & Papademetriou, 2001,  Κόλλιας  Βλασσά,  & Βοσνιάδου, 2001). 
Όταν οι Τ.Π.Ε. χρησιµοποιούνται στη σχολική τάξη ως εργαλείο µάθησης, ο 
συνδυασµός µαθητοκεντρικής διδασκαλίας και συνεργατικών δραστηριοτήτων έχει 
σηµαντικά αποτελέσµατα (Crook, 1994). Η εκπαίδευση που βασίζεται στην 
τεχνολογία (Technology-based training) συµβάλλει αποφασιστικά στην αυξηµένη 
πρόσβαση στην πληροφορία, στην αξιολόγηση και στην αλληλεπίδραση µε την 
πληροφορία, στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των µαθητών και στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των σχολείων (Μπούρας, 
2005).  

Η συνεργασία µε τη χρήση του υπολογιστή (computer - supported 
collaborative learning – CSCL)  και η συλλογική εργασία στον υπολογιστή (computer 
– supported collaborative work – CSCW) είναι όροι που περιγράφουν τη συνεργατική 
διαδικασία µάθησης µε τη σχέση των Τ.Π.Ε. (Σολωµονίδου, 2002).  

Ποιος όµως είναι ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στην ανάπτυξη των 
προγραµµάτων ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning; 

Μοιάζει να είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η άποψη ότι οι Νέες Τεχνολογίες 
έχουν εξαιρετικές δυνατότητες στήριξης όλων όσων προαναφέραµε, ως καθοριστικός 
παράγοντας υλοποίησης τους ή απλώς ως πιστή θεραπαινίδα εκπαιδευτικών 
αλλαγών15. Όµως η πραγµατικότητα είναι ότι, µάλλον, θα πρέπει να κάνουµε λόγο 
για µια πραγµατική επανάσταση µέσα στην ίδια τη δοµή και τη λειτουργία της 
εκπαίδευσης. Ως  προς το θέµα µας, θα λέγαµε ότι για τα προγράµµατα eTwinning το 
νέο περιβάλλον µάθησης δεν εξαρτάται τόσο  από τις δυνατότητες  χρήσης των Νέων 
Τεχνολογιών, όσο  από την ίδια την αναδιοργάνωση  του µαθησιακού περιβάλλοντος 
και από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες, 
για να υποστηρίξουν παιδαγωγικούς στόχους και να ανανεώσουν παραδοσιακές 
µαθησιακές δραστηριότητες. 
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  Σε αυτή τη βάση οι Νέες Τεχνολογίες µπορούν να ενισχύσουν νέες και 
πρωτοποριακές διδακτικές µεθόδους και να δηµιουργήσουν ένα πρότυπο  περιβάλλον 
µάθησης µέσα στο ίδιο το σχολείο. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι, σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις οι Νέες Τεχνολογίες λειτουργούν όχι αυτόνοµα αλλά ως µέσο 
επίτευξης στόχων. 
Συνοπτικά θα λέγαµε ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στα προγράµµατα 
eTwinning: 
● ανανεώνουν τα κίνητρα µάθησης 
● παρέχουν τα µέσα εξακρίβωσης µαθησιακών αναγκών 
● δίνουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης για την επιλογή του µαθησιακού 
αντικειµένου 
● διευκολύνουν τη διαµόρφωση µαθησιακού περιβάλλοντος 
● δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία να ενταχθούν και να λειτουργήσουν σε δίκτυα 
µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
●  στηρίζουν τη δηµιουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών  στρατηγικών 
● υπηρετούν τις καταστασιακές ή καλύτερα τις κοινωνικές προοπτικές του 
σύγχρονου σχολείου 
●  παρέχουν µέσα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

Ευρωπαϊκή συνεργασία 

Το κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο που προσδιορίστηκε µε µια σειρά από πράξεις µε 
σκοπό την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ανέδειξε την ανάγκη µιας εκπαιδευτικής 
πολιτικής που θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της µετανεωτερικής εποχής 
(Ρουσάκης –Καζαµίας, 1995). Πιστεύουµε ακράδαντα ότι οι παιδαγωγικές επιδιώξεις 
της κοινωνίας µας µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µε κοινή δουλειά, µέσα από 
συνεργασίες εκπαιδευτικών φορέων, ιδρυµάτων και ατόµων. Μέσα από τη 
συνεργασία µπορούµε να υπερπηδήσουµε εµπόδια φυσικά και πνευµατικά που 
διαφοροποιούν τον τρόπο που δουλεύουµε, που ζούµε, ή σκεφτόµαστε. 
     Η επέκταση της εφαρµογής των σύγχρονων µεθόδων της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο συµβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση της 
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στην καθηµερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθώς 
ανανεώνει τις διδακτικές µεθόδους, δίνει νέα ερεθίσµατα, ενισχύει το διάλογο και τις 
προοπτικές για µια καλύτερη εκπαίδευση. Η συνεργασία µεταξύ των µαθητών 
ενισχύει την συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θεµελιώνει σχέσεις 
αλληλεγγύης και αµοιβαίας κατανόησης σε µια προσπάθεια εξάλειψης της 
ξενοφοβίας, του ρατσισµού και του φανατισµού (Μαυρίδης, 1993).   
    Θεωρούµε ότι τα προγράµµατα eTwinning, µέσα από µια αξιοσηµείωτη ευρύτητα 
θεµάτων που έχουν, µέχρι σήµερα, αναπτύξει, έχουν καταφέρει να επεκτείνουν τη 
συνεργασία, που προβλέπει η αδελφοποίηση των σχολείων, σε µια ευρύτερη σχέση 
και αλληλεπίδραση µε την τοπική κοινότητα, µε φορείς και οργανώσεις, µε 
εργασιακούς χώρους.  
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3. ∆ύο παραδείγµατα καλής πρακτικής  
 
Magna Graecia: Ένα µοντέλο ανάπτυξης της Ε.Ε. (∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση) –

Ιωάννα Κοµνηνού 

 

Τα συνεργαζόµενα σχολεία ήταν το 1ο Ενιαίο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών και το 
Francesco La Cava από την Ιταλία. Η ανάπτυξη του προγράµµατος είναι αποτέλεσµα 
προβληµατισµού και εφαρµοσµένης πρακτικής σε ευρωπαϊκά και διεθνή 
προγράµµατα,  µε στοιχεία καινοτόµα όπως: η διαθεµατική προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειµένου (Αγγελάκος, 2003), η εφαρµογή ερευνητικών εργασιών 
(projects), η διευρυµένη χρήση των δυνατοτήτων της Νέας Τεχνολογίας,  η 
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και της µεθοδολογίας άλλων ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων (Comenius, Virtual School, Gruntdvig, Springday, κ.λπ.). Με τη 
µέθοδο που εφαρµόζεται (project) επιτυγχάνεται η διεπιστηµονική προσέγγιση του 
γνωστικού αντικειµένου µέσα από µια αρµονική σύζευξη φυσικών και 
ανθρωπιστικών επιστηµών (Ματσαγγούρας 1999).  
      Οι αλλαγές που επιχειρούνται δεν εντοπίζονται µόνο στη µέθοδο ανάπτυξης του 
προγράµµατος, αλλά και στην αναπροσαρµογή της εκπαιδευτικής στοχοθεσίας: 
πλήρης ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών, δηµιουργία στάσεων, ανάληψη 
πρωτοβουλιών, προώθηση της συνεργασίας µεταξύ ατόµων και λαών, ανάπτυξη 
συστήµατος αυτοαξιολόγησης, θεµελίωση των αρχών της δια βίου εκπαίδευσης, κ.λπ. 
(Bertrand 1999). Σηµαντικότατη είναι η χρήση των ΤΠΕ που διευκολύνει την έρευνα, 
προωθεί τη συνεργασία, αξιοποιεί τα αποτελέσµατα του προγράµµατος και 
εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση στη γνώση στους µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες. Εξίσου σηµαντική είναι και η σύνδεση µε τα µαθήµατα του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, γιατί διευκολύνει τις εργασίες του προγράµµατος, εφόσον οι µαθητές 
δε χρειάζεται να διαθέσουν πολύ χρόνο για το πρόγραµµα και γιατί δίνει στους 
µαθητές  τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους από τα σχολικά µαθήµατα. 
Αυτή η διασύνδεση σχολικής γνώσης και καθηµερινής ζωής δίνει νόηµα και 
ενδιαφέρον στο µαθησιακό αγαθό και  θέτει τις βάσεις της δια βίου εκπαίδευσης 
(Beane 1997).   

Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η ανάδειξη του πολυπολιτισµικού 
και διαπολιτισµικού µοντέλου της Μεγάλης Ελλάδας, που µπορεί να αποτελέσει 
πρότυπο ανάπτυξης της Ενωµένης Ευρώπης (Modgil 1997). Οι µαθητές µε τη µελέτη 
των πηγών καλούνται να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις και να θέσουν τις δικές 
τους προτάσεις ως Ευρωπαίοι πολίτες. Μέσα από το πρόγραµµα ανιχνεύουµε τον 
πολυδύναµο ελληνικό λόγο, ως στοχασµό για το ανθρώπινο, ως πράξη πολιτικής 
παρέµβασης, ως ενεργούµενο πολιτισµού. Το πρόγραµµά χωρίστηκε σε 6 εξάµηνα 
και 6 αντίστοιχα τοµείς του πολιτισµού: Γλώσσα, Λογοτεχνία, Τέχνες, Πολιτική και 
Θρησκευτική Οργάνωση, Ιστορική Θεώρηση, Τεχνολογία. ∆ηµιουργήθηκε 
Ιστοσελίδα (σε τρεις γλώσσες), όπου καταχωρήθηκε η δουλειά των σχολείων. Η 
εργασίες έγιναν µέσα στις τάξεις µπροστά σε υπολογιστές αλλά και εκτός τάξης µε 
επισκέψεις και µελέτες σε µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι µαθητές δε 
δηµιούργησαν µόνο γραπτές εργασίες, αλλά και σκίτσα, φωτογραφίες, χειροτεχνίες, 
θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. ∆ηµιουργήθηκε  online σεµινάριο ελληνικών και 
ιταλικών, µε online εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις, ως µέσο αξιολόγησης της 
πορείας του προγράµµατος και αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευοµένων. Οι µαθητές 
έφτιαξαν το δικό τους εικονικό µουσείο µε φωτογραφίες και σκίτσα. Μαθητές και 
εκπαιδευτικοί, εξασκήθηκαν στη χρήση προγραµµάτων για την ανάδειξη των 
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αποτελεσµάτων των εργασιών τους. Στην Ιστοσελίδα αναρτήθηκε εποπτικό υλικό 
(βίντεο, φωτογραφίες, ηχογραφηµένες παρουσιάσεις και σειρές διαφανειών), που 
είχαν µάθει να επεξεργάζονται οι ίδιοι οι µαθητές. Οι µαθητές χρησιµοποίησαν το 
twinspace ως µέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, forum, chat κ.λπ.) και ως 
τράπεζα πληροφοριακού υλικού.  
 
Values in School Life and School Celebrations (Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση)  

– Μαρία Φρέντζου 

 

Το πρόγραµµα είχε ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
συνείδησης µέσα από διδακτικές και εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Τα 
συνεργαζόµενα σχολεία ήταν το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και το CEIP 
Tucci από την Ισπανία. 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις αξίες που εµπεριέχονται στη διδακτέα ύλη και 
στις δραστηριότητες στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, ερευνούν τα ζητήµατα της 
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, της ποικιλοµορφίας και των ευρωπαϊκών αξιών, µε τη 
βοήθεια της δηµιουργικής διδασκαλίας και του ∆ιαδικτύου (Dilling, H.J. 1977). Οι 
δραστηριότητες έχουν τη µορφή: διαλόγου, γραπτού κείµενου, εικόνων και 
ζωγραφικής, δηµιουργικού γραψίµατος, διαδικτυακών ασκήσεων κ.λπ. Τα παιδιά 
ανταλλάσσουν και συζητούν τις απόψεις τους όχι µόνο µεταξύ τους αλλά και µε τους 
µαθητές του συνεργαζόµενου σχολείου µέσω email και chat. Οι µαθητές και των δύο 
σχολείων δηµιουργούν κοινή ιστοσελίδα, όπου καταχωρούν τη δουλειά τους. 
Αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, δηµιουργούν ένα 
ηλεκτρονικό τρίγλωσσο λεξικό συνοδευόµενο από ήχο, ένα εικονικό µουσείο αξιών 
µε εικαστικές δηµιουργίες. 

Τα κριτήρια της επιλογής του θέµατος ήταν: η διαθεµατική προσέγγιση, η 
ενσωµάτωση στη διδακτέα ύλη, η συνάφεια µε τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Συντονίστηκαν οι δραστηριότητες των συνεργαζοµένων σχολείων µε:  εθνικούς 
και διεθνείς εορτασµούς,  επίκαιρα γεγονότα, δράσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
που κάνουν τα δύο σχολεία. Αναζητήθηκαν αξίες  στα σχολικά εγχειρίδια. Βασική 
γλώσσα του προγράµµατος είναι η Αγγλική, αλλά χρησιµοποιήθηκε και η Ελληνική 
και η Ισπανική. 

∆ηµιουργήθηκε ένα πλάνο εργασίας, όπου αντίστοιχα σε κάθε µήνα της σχολικής 
χρονιάς αντιστοιχίστηκε µια αξία ή ένας σχολικός εορτασµός. Το πρόγραµµα 
ενσωµατώθηκε στα µαθήµατα: Ελληνικά, Ιστορία, Καλλιτεχνικά, Ξένη γλώσσα, 
Γυµναστική, Θρησκευτικά, Εµείς και ο κόσµος, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. 
Έµφαση δόθηκε, επίσης, στην καθηµερινή σχολική ζωή, στις εξωδιδακτικές σχολικές 
δραστηριότητες και στους σχολικούς εορτασµούς. 
Τα αποτελέσµατα και οφέλη του προγράµµατος ήταν: αξιοποίηση κειµένων σχετικά 
µε τις αξίες, ζωγραφιές και φωτογραφίες από δραστηριότητες που αναπτύσσουν ή 
προϋποθέτουν αξίες, γραπτό υλικό που παράγουν οι µαθητές, (κείµενα, ποιήµατα, 
κ.λπ.), εξάσκηση στη χρήση διαδικτυακών δραστηριοτήτων, στη χρήση ψηφιακής 
µηχανής και σαρωτή, στα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνων (Kavouri, P. 2002).  
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