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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τι είδους εκπαίδευση θα απαιτείται στο μέλλον και για ποιο είδος κοινωνίας; 

είναι το κεντρικό ερώτημα που κλήθηκε να απαντήσει η Διεθνής Επιτροπή, που 

συγκροτήθηκε στις αρχές του 1993 από τη Γενική Διάσκεψη της UNESCO, για να 

διατυπώσει σκέψεις πάνω στην εκπαίδευση και τη μάθηση κατά τον 21
ο
 αιώνα. 

Πρόεδρος της Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν 14 εξέχουσες προσωπικότητες απ’ 

όλο τον κόσμο και από διαφορετικά πολιτιστικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα,  

ορίστηκε ο Jacques Delors, πρώην πρόεδρος της ΕΕ και πρώην Υπουργός Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών της  Γαλλίας. Έργο της να μελετήσει τους νέους ρόλους 

που η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει και τις νέες απαιτήσεις που τα 

εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να ικανοποιήσουν σε έναν κόσμο, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από επιταχυνόμενες αλλαγές και από αυξανόμενες εντάσεις 

οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα
1
. 

Τι είδους γνώσεις πρέπει το Σχολείο να προσφέρει στους σημερινούς νέους, 

αυριανούς πολίτες του 21
ου

 αιώνα, για να μπορούν αυτοί να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στις καταστάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν στη διάρκειά του; 

Μπορεί το Σχολείο να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών αν παραμείνει 

προσανατολισμένο στην αποστήθιση πληροφοριών, τις οποίες ο αυριανός πολίτης θα 

μπορεί πολύ εύκολα να βρει όταν και όπου τις χρειάζεται; Μήπως είναι καιρός να 

δώσουμε περισσότερο από κάθε άλλη φορά έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

θέτοντας ως κύριο στόχο της εκπαίδευσης το να μάθει στα άτομα πώς να μαθαίνουν, 

πώς να ελέγχουν, να κρίνουν και να αξιοποιούν τις πληροφορίες με τις οποίες 

βομβαρδίζονται καθημερινά; Μήπως είναι καιρός να δώσουμε σημασία, πολύ 

περισσότερη από αυτήν που δίναμε μέχρι σήμερα, στη δια βίου εκπαίδευση, στην 

αυτομόρφωση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Είναι μερικά από τα επιμέρους 

ερωτήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή για τις αλλαγές που θεωρούνται 

αναγκαίες ενόψει του 21
ου

 αιώνα. 

Η Επιτροπή εστίασε τις προτάσεις της στην ιδέα της δια βίου εκπαίδευσης, 

ως ένα από τα κλειδιά για την είσοδο στον 21
ο
 αιώνα που απαντά στις προκλήσεις 

που θέτει ένας κόσμος που μεταβάλλεται συνεχώς, και που ο μόνος τρόπος 

                                                           
1
 UNESCO, Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την 

Εκπαίδευση στον 21
ο
 Αιώνα. 
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ικανοποίησής της είναι να μάθει κάθε άτομο πώς να μαθαίνει συνεχώς, μη 

παραλείποντας να τονίσει κάποιες από τις κατευθύνσεις που υπέδειξε η UNESCO, 

όπως τη ζωτική σημασία της βασικής εκπαίδευσης. Έδωσε επίσης έμφαση σε 

τέσσερις άξονες που προτείνει για την εκπαίδευση- τους οποίους ονόμασε «πυλώνες 

της εκπαίδευσης», που συνιστούν διαφορετικά είδη μάθησης: 

α) Μαθαίνω πώς να αποκτώ τη γνώση (Apprendre a connaitre), συνδυάζοντας 

ικανοποιητικά μια πλατιά γενική παιδεία με τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ορισμένα 

θέματα. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνω πώς να μαθαίνω (ικανότητα που απαιτεί 

δύναμη συγκέντρωσης, μνήμης και σκέψης), για να μπορώ να επωφεληθώ από τις 

ευκαιρίες που η εκπαίδευση προσφέρει σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 

β) Μαθαίνω να ενεργώ (πράττω) με τέτοιο τρόπο (Apprendre a faire), ώστε να 

αποκτώ όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση αλλά και γενικότερα τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις και να εργάζομαι αρμονικά σε ομάδες. Μαθαίνω 

ακόμη να δρω μέσα στο πλαίσιο διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων και συνθηκών 

εργασίας. Το πλαίσιο αυτό προσφέρεται σε νέους και εφήβους είτε ανεπίσημα σε 

τοπικό ή εθνικό επίπεδο είτε επίσημα με τη βοήθεια εναλλακτικών μορφών 

εκπαίδευσης. 

γ) Μαθαίνω να συμβιώνω κατανοώντας τους άλλους (Apprendre a vivre 

ensemble) και έχοντας επίγνωση των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων- συμβάλλοντας 

στην πραγματοποίηση κοινών δράσεων και στη διευθέτηση των συγκρούσεων- , με 

σεβασμό απέναντι στις αξίες του πλουραρισμού, της αμοιβαίας κατανόησης και της 

ειρήνης. 

δ) Μαθαίνω να ζω με τέτοιο τρόπο (Apprendre a etre), ώστε να αναπτύσσω την 

προσωπικότητά μου και να μπορώ να ενεργώ με μεγαλύτερη αυτονομία και 

περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση 

δεν πρέπει να παραμελεί την ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων, τη μνήμη, τη 

λογική κρίση, την αίσθηση του ωραίου, τις φυσικές ικανότητες του ατόμου και τη 

δεξιότητα της επικοινωνίας. 

Τα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα δίνουν συνήθως έμφαση στην απόκτηση 

γνώσης σε βάρος των υπόλοιπων μορφών μάθησης. Είναι όμως ανάγκη η εκπαίδευση 

να αντιμετωπίζεται συνολικά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι κάθε μάθηση που είναι καλά 
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οργανωμένη πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τους τέσσερις πυλώνες της γνώσης. 

Έτσι η εκπαίδευση θα παρέχει σφαιρική εμπειρία για τη ζωή, η οποία οφείλει να έχει 

τόσο γνωστικό όσο και πρακτικό χαρακτήρα και να εστιάζεται τόσο στο άτομο όσο 

και στην κοινωνία. 

Η ιδέα της δια βίου μάθησης δεν έχει παρασύρει την Επιτροπή τόσο, ώστε να 

παραβλέψει τη σπουδαιότητα της επίσημης εκπαίδευσης, σε σύγκριση προς τη μη 

επίσημη ή την άτυπη εκπαίδευση. Αντίθετα, η Επιτροπή πιστεύει ότι στα πλαίσια του 

επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος αποκτώνται οι δεξιότητες και οι κλίσεις εκείνες 

οι οποίες θα επιτρέψουν στα άτομα να εξακολουθήσουν να μαθαίνουν αργότερα. 

Επομένως, οι ρόλοι της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης δε βρίσκονται σε 

αντιπαράθεση, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται. Οι στάσεις απέναντι στη μάθηση που 

συνεχίζεται σ’ ολόκληρη τη ζωή διαμορφώνονται κυρίως από την οικογένεια και τη 

βασική εκπαίδευση (προσχολική και δημοτική εκπαίδευση). Εκεί η σπίθα της 

δημιουργικότητας μπορεί να φουντώσει ή να σβήσει και η πρόσβαση στη γνώση 

μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σ’ αυτή τη φάση αποκτούμε όλοι τα εργαλεία για τη 

μελλοντική ανάπτυξη των δεξιοτήτων της λογικής, της φαντασίας, της κρίσης και την 

αίσθηση της ευθύνης. Εκεί μαθαίνουμε να καλλιεργούμε τη φιλομάθεια για τον 

κόσμο που μας περιβάλλει. Η γενίκευση της πρόσβασης σε μιας υψηλής ποιότητας 

βασική εκπαίδευση παραμένει μία από τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η 

βασική εκπαίδευση είναι αναντικατάστατο «διαβατήριο για τη ζωή». Αποτελεί 

προετοιμασία για τη ζωή, ταυτόχρονα όμως αποτελεί και την καλύτερη περίοδο για 

να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε.                                                                                                                                                                                                 

Στην Παγκόσμια Διακήρυξη σχετικά με την «Εκπαίδευση για Όλους», 

αναφέρεται ότι κάθε παιδί πρέπει να μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες για 

εκπαίδευση που του παρέχονται και οι οποίες επιβάλλεται να είναι έτσι σχεδιασμένες, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις βασικές μαθησιακές του ανάγκες. Οι τελευταίες 

περιλαμβάνουν την απόκτηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων (ικανότητα γραφής 

και ανάγνωσης, προφορική έκφραση, ικανότητα αρίθμησης, επίλυση προβλημάτων), 

αλλά και το μορφωτικό περιεχόμενο (γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και αντιλήψεις) που 

είναι αναγκαίο για να μπορέσουν τα άτομα να επιβιώνουν, να αναπτύσσουν πλήρως 

τις ικανότητές τους, να ζουν και να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να συμμετέχουν 

πλήρως στην ανάπτυξη, να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα της ζωής τους, να 

παίρνουν συνειδητές αποφάσεις και να συνεχίζουν να μαθαίνουν.  
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 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζουν τη 

δια βίου μάθηση «από τα σπάργανα ως τα σάβανα» ως βασικό παράγοντα 

ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
2
   

Η επιτυχία ενός ατόμου στην κοινωνία της γνώσης και στην οικονομία της 

μάθησης εξαρτάται από την ικανότητά του να συνεχίζει τη διαδικασία της μάθησης 

με διάφορους τρόπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και να προσαρμόζεται 

γρήγορα και αποτελεσματικά σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι 

μαθητές θα πρέπει να φεύγουν από το σχολείο με τα εφόδια και τα κίνητρα για να 

αναλάβουν την ευθύνη της προσωπικής τους δια βίου μάθησης.
3
  

Καθώς η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειαστεί ένα ευρύ φάσμα βασικών 

ικανοτήτων, για να προσαρμοστεί με ευελιξία σε έναν γοργά μεταβαλλόμενο και 

στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο. Η εκπαίδευση με τη διττή της αποστολή - κοινωνική 

και οικονομική - θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο, εξασφαλίζοντας ότι οι 

πολίτες της Ευρώπης θα αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται 

προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοσθούν με ευελιξία στις μεταβολές αυτές.
4
  

Το Σχολείο πρέπει να παρέχει στους μαθητές την εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει 

να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο, ανταγωνιστικό, 

διαφοροποιημένο και πολύπλοκο, στο οποίο η δημιουργικότητα, η ικανότητα 

καινοτομίας, το πνεύμα πρωτοβουλίας, το επιχειρηματικό πνεύμα και η δέσμευση για 

τη συνέχιση της μάθησης είναι εξίσου σημαντικές όσο και οι ειδικές θεματικές 

γνώσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, Οκτώ (8) Βασικές ικανότητες  της δια βίου μάθησης  έχουν 

προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό γνώσεων, 

δεξιοτήτων και συμπεριφορών, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την ατομική 

ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και 

την απασχόληση σε μια κοινωνία της γνώσης: 

                                                           
2
   COM/2009/640 FINAL 

3  SEC (2007) 1009  11.07.2007   

4
 Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η υιοθέτηση της γενικής έννοιας των βασικών ικανοτήτων συνοδεύεται 

από διάφορες παραλλαγές στους ειδικούς όρους και στο ακριβές περιεχόμενο της δέσμης των 

ικανοτήτων ή των δεξιοτήτων οι οποίες αναπτύσσονται. Ανάλογα με τη χώρα και το ειδικό πλαίσιο, τα 

έγγραφα πολιτικής αναφέρονται σε «κύριες δεξιότητες», «βασικές δεξιότητες» ή «δεξιότητες κλειδιά» 

και άλλους παρόμοιους όρους, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012. Αναπτύσσοντας 

Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη. Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής. 

http://bookshop.europa.eu/el/--pbNC7807312/
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1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στις Φυσικές επιστήμες και   

την Τεχνολογία 

4) Ψηφιακή ικανότητα 

5) Ικανότητες της μεθοδολογίας της μάθησης 

6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του 

πολίτη  

7) Πρωτοβουλία και  επιχειρηματικότητα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.  

Οι ικανότητες θεωρούνται εξίσου σημαντικές, επειδή κάθε μία εξ αυτών 

μπορεί να συντελέσει σε μια επιτυχημένη ζωή εντός της κοινωνίας της γνώσης. 

Πολλές από τις ικανότητες αυτές αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοσυνδέονται: 

πτυχές που είναι ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν ικανότητες σε άλλον 

τομέα. Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση 

προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη αποφάσεων και η εποικοδομητική 

διαχείριση των συναισθημάτων, διαδραματίζουν ρόλο και στις οκτώ βασικές 

ικανότητες.
5
 Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται οι νέοι 

Ευρωπαίοι για την βελτίωση της προσαρμοστικότητας και ευελιξίας τους τόσο όσον 

αφορά την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη ως ενεργοί πολίτες, όσο και 

την κοινωνική τους ένταξη και την απασχόληση.  

Η στήριξη της ανάπτυξης των βασικών ικανοτήτων αποτελεί πολύπλοκη 

διαδικασία. Οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για να 

υποβοηθήσουν την απόκτηση των βασικών ικανοτήτων. Ανάλογα με τις χώρες και τις 

βασικές ικανότητες κατά περίπτωση, οι εθνικές στρατηγικές μπορεί να 

επικεντρώνονται είτε σε μία ικανότητα ή μπορεί να καλύπτουν δύο ή περισσότερες 

βασικές ικανότητες. Οι περισσότερες χώρες έχουν αναπτύξει εθνικές στρατηγικές για 

τουλάχιστον τρεις βασικές ικανότητες. Στην Ελλάδα εθνική στρατηγική υπάρχει μόνο 

                                                           
5
 ΕΕ L 394/10 της 30.12.2006 



8 
 

για τη ψηφιακή ικανότητα ενώ για τις άλλες ικανότητες υπάρχουν μεγάλης κλίμακας 

πρωτοβουλίες. Ειδικότερα, το αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας στην 

Α/θμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν έχει ενταχθεί στα μαθήματα του υπάρχοντος 

αναλυτικού προγράμματος.
6
  

 

ΣΚΟΠΟΙ/ΣΤΟΧΟΙ 

Η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Διάστασης σε βασικά θεματικά γνωστικά 

αντικείμενα  σε όλους τους κύκλους μαθημάτων
7
 συνεκτιμώντας και την Έκθεση της 

Διεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την Εκπαίδευση στον 21
ο
 αιώνα,  έγινε ο 

σκοπός της Δράσης “students4europe.eu  Το Ευρωπαϊκό  Όραμα- Εκπαίδευση 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση”. (τάξεις Ε΄και Στ΄). Μέσω της πολυθεματικότητας, 

δόθηκε ώθηση στην Ευρωπαϊκή Διάσταση της Παιδείας στο πλαίσιο της κοινωνίας 

της γνώσης, με ταυτόχρονη εστίαση στην προαγωγή των οκτώ βασικών ικανοτήτων 

για τη δια βίου μάθηση, όπως ορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν 

γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές. Απώτερος σκοπός η προσπάθεια εξασφάλισης 

της ποιότητας της εκπαίδευσης που απαιτείται για τον 21
ο
 αιώνα. Για την επίτευξη 

του τριπλού αυτού σκοπού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιστοεξερεύνησης 

WebQuest (διδακτική στρατηγική που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου) ως 

εκπαιδευτικού εργαλείου στα χέρια του δασκάλου και των μαθητών. Καταβλήθηκε 

προσπάθεια ώστε η οργάνωση της διδασκαλίας  να εμπλέξει όλους τους μαθητές σε 

ολόκληρο το φάσμα των βασικών ικανοτήτων.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Δημιουργήθηκε μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 

2001), όπου το διαδίκτυο αποτέλεσε το μέσο οργάνωσης του υλικού του μαθήματος 

και ταυτόχρονα το μαθησιακό περιβάλλον που έγινε το μεγαλύτερο μέρος 

εξερεύνησης πληροφοριών (Dodge, 1995). Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια 

                                                           
6 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EACEA, Eurydice, 2012, Αναπτύσσοντας Βασικές ικανότητες στο Σχολείο 

στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής. 

7
 COM/2002/779/FINAL σελ.26 
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ερευνητική διαδικασία, που βασίστηκε στον εντοπισμό και αξιοποίηση πληροφοριών 

που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο και εστιάστηκε κυρίως στη χρήση, 

αξιοποίηση και κριτική επεξεργασία των προσφερόμενων πληροφοριών και 

δεδομένων και όχι στις τεχνικές εύρεσης και αναζήτησης (Σταμούλης Ε, κ.ά.). Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο οι μαθητές καλλιέργησαν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και 

κριτική τους ικανότητα (Dodge, Brown Yoder,1999).  

Για την επέκταση και επεξεργασία της γνώσης επιλέχτηκε η μακράς χρονικής 

διάρκειας  τύπος ιστοεξερεύνησης, για να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να 

επεξεργαστούν, να προεκτείνουν και να μετασχηματίσουν τις πληροφορίες σε γνώση. 

Η δημιουργία ομάδων συζητήσεων και οι δραστηριότητες, που συνήθως ήταν 

διαθεματικές, είχαν τελικό σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικής και κοινωνικής 

ευθύνης των μαθητών σε θέματα που δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 

καλλιέργεια συμμετοχής σε δράσεις και την ανάληψη πρωτοβουλιών και τελικά την 

προετοιμασία  ενεργών Ευρωπαίων πολιτών. 

Οι πηγές και το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, έντυπα, περιοδικά, ψηφιακό 

υλικό, βίντεο, παιχνίδια) αναζητήθηκε και συγκεντρώθηκε από τους δικτυακούς 

τόπους της Ε.Ε. και έτσι η επιλεγείσα διδακτέα ύλη τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά και 

έγκυρα. Τα βιβλία για το δάσκαλο και για τους μαθητές επιλέχτηκαν από το 

ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στο οποίο μπορεί ο καθένας να βρει τις εκδόσεις των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων((http://bookshop.europa.eu/el/home/    

  Τα video επιλέχτηκαν και οργανώθηκαν από το EuroparlTV, που είναι ο 

διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx Στόχος του είναι να ενημερώνει 

τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που  

οι  βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που 

επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Από το ίδιο δίκτυο 

ελήφθησαν ψηφίσματα, δράσεις, και πληροφορίες.  

  Ουσιαστικό εργαλείο δικό μου και των μαθητών είναι η επιλογή και 

αξιοποίηση των βίντεο, που αποτελούν εύχρηστο εκπαιδευτικό υλικό και 

χρησιμεύουν ως αφόρμηση και πηγή πληροφόρησης για το επιλεγέν θέμα, σε 

συνδυασμό με τις άλλες πηγές. Ευαισθητοποιούν τους μαθητές και θέτουν 

προβληματισμούς για συζήτηση με τη μέθοδο των ερωτήσεων-απαντήσεων. Τα 

http://bookshop.europa.eu/el/home/
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx
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βίντεο, μερικές φορές καλύπτουν και συμπληρώνουν το ένα το άλλο, καθώς 

παρουσιάζουν το ίδιο θέμα με διαφορετικό τρόπο από άλλη οπτική. Έτσι η μάθηση 

με την επανάληψη εμπεδώνεται καλύτερα. Τα κειμενάκια που συνοδεύουν τα βίντεο 

και το υπάρχον λεξιλόγιο είναι σύντομες χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για το θέμα. 

Η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης δίνει τη δυνατότητα μέσα στην ίδια διδακτική 

ώρα με εύκολο και γρήγορο τρόπο να «ταξιδέψεις» το μαθητή σε διαφορετικά 

θέματα, μεταπηδώντας από το ένα στο άλλο,  διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον 

τους. Άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία  διδασκαλίας και μάθησης που 

συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφοράς είναι το Χιούμορ. Αξιοποιήθηκε ο Blink, ένα 

πράσινο, ευκίνητο άτακτο ρομποτάκι, ο τρισδιάστατος παρουσιαστής, που έγινε το 

αστέρι δημοσιογράφος της παρέας μας και ο πρώτος μας  βοηθός.  

Στα πρώτα μαθήματα αναλάμβανα να διαβάζω τους υπότιτλους που 

αναγράφονται στο βίντεο, όταν αυτό είναι ξενόγλωσσο, ή άφηνα τους μαθητές να το 

ακούσουν όταν είναι στην ελληνική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η 

δεξιότητα της ακρόασης στο να αντιλαμβάνονται γρήγορα την πληροφορία, καθόσον 

η ταχύτητα του βίντεο είναι λίγο γρήγορη και κάθε απόσπαση της προσοχής στερεί 

από την κατανόηση. Υπάρχει όμως η δυνατότητα παύσης και επανάληψης για 

εμπέδωση της πληροφορίας. Στη συνέχεια το ρόλο του δασκάλου αναλάμβανε κάθε 

φορά ένας άλλος μαθητής με πρώτο του βοηθό τον Blink.  Σκοπός οι μαθητές να 

μπορούν να αντιλαμβάνονται, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν την πληροφορία, 

εξασκούμενοι στη γρήγορη ανάγνωση και στην ενεργητική ακρόαση. Ακολουθούσε  

σύντομη συζήτηση. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας οι μαθητές συζητούσαν τι 

τους άρεσε περισσότερο, τι τους συγκίνησε, τι δεν τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε, 

ασκούσαν κριτική, γεγονός που ζωντάνευε το μάθημα και έδινε ευκαιρίες για 

επισημάνσεις και  προτάσεις.  

H βασική εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η σύνδεση εικόνας-

λόγου (αναπαραστατική προσέγγιση της γνώσης) και η διαρκής αξιολόγηση. Οι 

εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν είναι ο καταιγισμός ιδεών, η αξιοποίηση 

πλούσιου εποπτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού για την παραγωγή της γνώσης, η 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η μέθοδος των ερωτήσεων –απαντήσεων, οι 

επισημάνσεις, η συζήτηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η συμβολή της τέχνης στην 

εκπαίδευση. Προήχθησαν οι βιωματικές-συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές 
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διδασκαλίας με στόχο την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία. Η επίτευξη των στόχων διδασκαλίας ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

ελέγχθηκε με φύλλα εργασίας τύπου πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους και 

αντιστοίχισης. Η επιλογή της θεματολογίας συνδιαμορφώθηκε σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα των ίδιων των μαθητών και τις απορίες και ερωτήσεις που έθεταν, 

συμβάλλοντας έτσι οι ίδιοι στη διαδικασία της μάθησής τους και στο σχεδιασμό των 

δράσεων.  

 

ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα: Οι μαθητές ανέπτυξαν τις ικανότητες 

ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής, εκφράζοντας και ερμηνεύοντας έννοιες, 

σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα και απόψεις που προέκυπταν από την έρευνα και 

την επεξεργασία των πληροφοριών. Ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας σε γραπτό 

και κυρίως σε  προφορικό λόγο, διατύπωσης και έκφρασης επιχειρημάτων με 

πειστικό τρόπο για το θέμα που παρουσίαζαν σε ένα κριτικό και εποικοδομητικό 

διάλογο.  

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες: Καλλιεργήθηκε θετική στάση για την πολιτισμική 

ποικιλότητα, το ενδιαφέρον και την περιέργεια για άλλες γλώσσες και για τη 

διαπολιτισμική επικοινωνία. Συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς της Αγγλικής και 

Γαλλικής Γλώσσας, εφαρμογή της μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated 

Learning), δηλαδή της διδασκαλίας ενός σχολικού μαθήματος μέσω μιας ξένης 

γλώσσας. 

3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την 

τεχνολογία: Μαθηματικοί συλλογισμοί σε συνάρτηση με το ενιαίο νόμισμα. 

Αξιοποιήθηκε η γοητεία των διαστημικών πτήσεων για την ενίσχυση της παιδείας 

των μαθητών σε θέματα STEM (Science,Technology, Engineering, Mathematics). Το 

Διάστημα είναι το απόλυτο διαθεματικό μέσον για τη διδασκαλία της Ιστορίας, 

Γεωγραφίας, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Λογοτεχνίας,  Θρησκείας κ.α 
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4. Ψηφιακή ικανότητα: Κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των 

ευκαιριών των ΤΠΕ σε καθημερινές καταστάσεις: στην προσωπική και κοινωνική 

ζωή. Κατανόηση των ευκαιριών και των δυνητικών κινδύνων του διαδικτύου. 

Χρησιμοποίηση των ΤΠΕ για τη στήριξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας 

και της καινοτομίας. 

5. Μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn): Οι μαθητές, αξιοποιώντας τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, εξασκήθηκαν στο να επεξεργάζονται και 

να αφομοιώνουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.  

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

πολίτη: Γνώση των εννοιών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της 

ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Η γνώση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, των δομών, 

των κύριων στόχων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η επίγνωση της 

ποικιλότητας και της πολιτισμικής ταυτότητας της Ευρώπης. Τι σημαίνει τελικά να 

είσαι Ευρωπαίος πολίτης. 

7. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα: Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 

της Οικονομίας, των ευκαιριών και προκλήσεών της. Έντιμο εμπόριο-δραστηριότητες 

με κοινωνική υπευθυνότητα. 

8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση: Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά,  

πολιτιστικά έργα. Κατανόηση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης (WebQuest) είναι διδακτική στρατηγική διεθνώς 

τεκμηριωμένη και καταξιωμένη στην εκπαίδευση. Με τη  μέθοδο αυτή που 

αξιοποιήθηκε στο σχολείο για πρώτη φορά για την ανάγκη ενίσχυσης της 

Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, οι μαθητές βοηθήθηκαν να αποκτήσουν 

αίσθηση προσανατολισμού μέσα σε ένα γιγάντιο όγκο πληροφοριών,
8
 τις οποίες 

πρέπει να εντοπίσουμε, να επιλέξουμε, να σειραθετήσουμε και να συνδυάσουμε 

ανάλογα με το θέμα.  

                                                           
8
 COM/2000/23/FINAL 
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Οι μαθητές, μέσω των παιδαγωγικών μεθόδων βιωματικού τύπου, δηλαδή της 

μετάδοσης της γνώσης μέσω της διαδραστικότητας, της δημιουργικότητας, της 

χρήσης  του διαδικτύου και του παιχνιδιού μπόρεσαν: 

 να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με τις γενικότερες 

εξελίξεις σε  ευρωπαϊκό επίπεδο και τους τομείς του κοινωνικού και ατομικού 

πεδίου που αυτές επηρεάζουν. 

 να αντιληφθούν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕ, την πολιτική της, 

τους θεσμούς της και τα οφέλη της. 

Πρωταρχικό μέλημα ήταν να προαχθεί απ’ όλους τους μαθητές η απόκτηση 

εγκάρσιων βασικών δεξιοτήτων όπως η ψηφιακή ικανότητα με τη χρήση των ΤΠΕ, οι 

μεταγνωστικές ικανότητες, το πνεύμα πρωτοβουλίας, η κριτική σκέψη, η ομαδική 

εργασία και η πολιτιστική συνείδηση. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα που ευνοούσε τη 

δημιουργικότητα, η οποία πέρα από το ότι προσφέρει προσωπική ολοκλήρωση, 

αποτελεί και σημαντική πηγή καινοτομίας. 

Μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο 

και υιοθέτησαν μια πιο θετική στάση απέναντι σε μερικές από τις καθημερινές τους 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο 

ανάπτυξη, την ασφαλή χρήση του διαδικτύου κ.ά.  Δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση 

«περιβαλλοντικά εγγράμματων μαθητών» με διάθεση για συμμετοχή στη διαδικασία 

βελτίωσης και προστασίας του περιβάλλοντος με την υιοθέτηση νέων προτύπων 

συμπεριφοράς με την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάληψη δράσης. 

Μέσα από την ανάπτυξη θεμάτων που αφορούσαν την πολιτιστική και γλωσσική 

πολυμορφία, την αποδοχή της διαφορετικότητας, του σεβασμού στην ατομικότητα 

του κάθε μαθητή και γενικότερα των δικαιωμάτων του παιδιού, καλλιεργήθηκε μια 

σχολική κουλτούρα προσαρμοζόμενη στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών. Σε αυτό συνέβαλε και η δυνατότητα επεξεργασίας του εκπαιδευτικού 

υλικού και εκτός τάξης ούτως ώστε οι μαθητές να μπορούν να επεξεργάζονται την 

πληροφορία με τους δικούς τους ρυθμούς. 

Η ελκυστικότητα της εκπαιδευτικής Δράσης, με την παροχή έντυπου και 

ψηφιακού υλικού, κατέστη κίνητρο για τους μαθητές  να βελτιώσουν  το επίπεδο των 
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βασικών τους δεξιοτήτων. Υπήρξε αλματώδης πρόοδος  όσον αφορά την επικοινωνία 

στη μητρική γλώσσα. Οι μαθητές κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια για να 

αυξήσουν την αναγνωστική τους δεξιότητα μόνο και μόνο για να αναλάβουν την 

παρουσίαση και τον πρώτο σχολιασμό  του βίντεο. Έτσι, ανέπτυξαν την ικανότητα 

έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων. Πλουτίστηκε το 

λεξιλόγιό τους. Κατάφεραν να συμμετέχουν ισότιμα σε κριτικό και εποικοδομητικό 

διάλογο αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Οι μαθητές μέσω της διδασκαλίας του 

Διαστήματος  έδειξαν ενδιαφέρον και αγάπη για STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics). Η ιστοεξερεύνηση και η πλούσια θεματολογία 

προσήλκυσε το ενδιαφέρον τους ώστε να εργαστούν κριτικά, ανακαλυπτικά, 

συνεργατικά και δημιουργικά μέσα από την αξιοποίηση του υλικού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Ταυτόχρονα ανέπτυξαν και την προσωπική τους υπευθυνότητα στο 

διαδικτυακό περιβάλλον. Τα εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια, στα οποία 

κατευθύνθηκαν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν, διήγειραν τη φαντασία τους και 

διευκόλυναν τη διαδικασία μάθησης. Τα μικρά παιδιά χρειάζονται «διαδικτυακές 

παιδικές χαρές»
9
,  όπου μπορούν να παίξουν και να διδαχθούν. 

Οι μαθητές απέκτησαν την ικανότητα οργάνωσης της ατομικής μάθησης με τη 

βοήθεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και της πληροφορίας, σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  Άντλησαν οφέλη από μία ανομοιογενή ομάδα και 

έμαθαν να μοιράζονται αυτά που έχουν μάθει. Εξοικειώθηκαν με την έννοια του 

ενεργού πολίτη και τη σημασία της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Ανέπτυξαν την 

αισθητική καλαισθησία στην καθημερινή τους ζωή. Υιοθέτησαν νέα πρότυπα 

συμπεριφοράς με την αλλαγή νοοτροπίας και ανέλαβαν δράσεις στην καθημερινή 

τους ζωή από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την γνωριμία τους με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ευκολία εφαρμογής της Δράσης στο Σχολείο είναι αδιαμφισβήτητη. Το 

μοναδικό προαπαιτούμενο  είναι η πρόσβαση στο Ίντερνετ. Βασική προϋπόθεση είναι 

η επαγγελματική προετοιμασία του δασκάλου και η ετοιμότητά του να απαντάει 

επαρκώς στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την εναλλαγή των βίντεο. 

Εκτός από το αρχικό στάδιο της εκπαίδευσης το υπόλοιπο τμήμα συνδιαμορφώνεται 

με τους μαθητές. Μία από τις επιτυχίες της εκπαιδευτικής Δράσης ήταν “να βάλουμε 

                                                           
9
 COM/2012/196/FINAL 
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στα σπίτια των μαθητών τον “Blink.” Οι γονείς ενδιαφέρθηκαν κι’ αυτοί. O “Blink.” 

κατάφερε όμως να πείσει και την τοπική αυτοδιοίκηση να μας βοηθήσει στην αρχική 
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