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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

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. 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. Με τις 

σκέψεις αυτές, η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Διάστασης σε βασικά θεματικά 

γνωστικά αντικείμενα σε όλους τους κύκλους μαθημάτων έγινε ο σκοπός της Δράσης 

“students4europe.eu  Το Ευρωπαϊκό  Όραμα- Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση”. 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. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η οργάνωση της διδασκαλίας  να εμπλέξει όλους 

τους μαθητές σε ολόκληρο το φάσμα των βασικών ικανοτήτων.  

 Αξιοποιήθηκε ο Blink, ένα πράσινο, ευκίνητο άτακτο ρομποτάκι, ο 

τρισδιάστατος παρουσιαστής του europarltv, που έγινε το αστέρι δημοσιογράφος της 

παρέας μας και ο πρώτος μας  βοηθός. Με το μοναδικό του τρόπο μετάδοσης της 

πληροφορίας την μετέτρεψε αβίαστα σε γνώση, προέτρεψε τα παιδιά να αναλάβουν 

δράσεις, να υιοθετήσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές με την αλλαγή νοοτροπίας, 

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την προσωπική και κοινωνική τους ευθύνη σε θέματα 

που δραστηριοποιείται η ΕΕ. Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες, με τη μέθοδο της ιστοεξερεύνησης (WebQuest), τούς έμαθε να 

προβληματίζονται με τρόπο κριτικό, να διαχειρίζονται τη μάθησή τους με 

αυτοπειθαρχία, να εργάζονται τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία αναζητώντας 

πληροφορίες, μαθαίνοντας τελικά πώς να μαθαίνουν, μέσω της εξοικείωσής τους με 

την έννοια του ενεργού ευρωπαίου πολίτη.  

http://www.students4europe.eu/
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

25
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Πτολεμαϊδος 50, 13678, Αχαρνές, Τηλ. 210 2409598 Φαξ. 210 2409548 

Email: mail@25dim-acharn.att.sch.gr 

ΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τα δύο τμήματα της Ε΄ τάξης και ένα τμήμα της Στ΄ τάξης 

Αριθμός μαθητών: 28 μαθητές και 22 αντίστοιχα. (σύνολο 50 μαθητές)  

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν: Ευαγγελία Ζαμάνη (ΠΕ 06) και Αντιγόνη Κιρμιζά 

(ΠΕ 05). 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καθώς η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμέτωπη 

με νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα βασικών 

ικανοτήτων για να προσαρμοσθεί 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. 

Η Κοινή Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 

18
ης

 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις Βασικές ικανότητες  της δια βίου μάθησης -Ένα 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς-, σκοπό έχει να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένης στο μέλλον και 

προσαρμοσμένης στις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με τη στήριξη και τη 

συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί ότι τα 

συστήματα αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών προσφέρουν σε 

όλους τους νέους τα μέσα για να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες σε επίπεδο που 

να τους εξασφαλίζει τα προσόντα για την ενήλικη ζωή τους και να διαμορφώνει τη 

βάση για την περαιτέρω μάθηση και επαγγελματική ζωή. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο των 

βασικών ικανοτήτων της δια βίου μάθησης  προσδιορίζει και καθορίζει 8 βασικές 

ικανότητες που είναι αναγκαίες για την προσωπική ολοκλήρωση, την ενεργή ιδιότητα 

του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα σε μια κοινωνία της 

http://bookshop.europa.eu/el/--pbNC7807312/
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γνώσης: 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. Υπάρχουν 

πολλά θέματα που διατρέχουν ολόκληρο το Πλαίσιο Αναφοράς: 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.
1
 Το εν 

λόγω πλαίσιο αποτελεί τη βάση για μια συνεκτική προσέγγιση της ανάπτυξης των 

ικανοτήτων στο σχολείο και στην επαγγελματική εκπαίδευση.
2
    

Για να διατηρήσει η Ευρώπη ισχυρό παγκόσμιο ρόλο, πρέπει να παρέχει 

αποτελεσματικά και ισότιμα συστήματα ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που 

έχουν ζωτική σημασία για την επιτυχία της και την ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας.
3
 Η κυριότερη πρόκληση έγκειται στην εξασφάλιση της 

απόκτησης βασικών ικανοτήτων απ’ όλους με παράλληλη ανάπτυξη της αριστείας 

και της ελκυστικότητας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός κατά βιώσιμο τρόπο, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 

στην αύξηση του επιπέδου βασικών δεξιοτήτων όπως ο γραμματισμός και ο 

αριθμητισμός, με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των μαθηματικών, των άλλων 

θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και στη βελτίωση των γλωσσικών 

ικανοτήτων. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλιστεί διδασκαλία υψηλής ποιότητας. Για 

να έχει τη δυνατότητα η Ευρώπη να ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο και να υπάρξει 

ανάπτυξη επιχειρήσεων πρέπει να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
4
 

Ένα πρώτο μέλημα είναι να προαχθεί η απόκτηση, από όλους τους πολίτες, 

                                                           
1
  EE L 394/10 της 30.12.2006 

2
 COM/2008/425/FINAL 

3
 Στρατηγικός στόχος 2 της ΕΚ 2020     EE C 119/2 της 28.5.2009 

4
 Στρατηγικός στόχος 4 της ΕΚ 2020     EE C 119/2 της 28.5.2009 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0425:FIN:EL:PDF
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εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι μεταγνωστικές 

ικανότητες, το πνεύμα πρωτοβουλίας και το επιχειρηματικό πνεύμα και η πολιτιστική 

συνείδηση. Ένα δεύτερο μέλημα είναι να εξασφαλιστεί ένα πλήρως λειτουργικό 

τρίγωνο εκπαίδευσης-έρευνας-καινοτομίας,
5
 ως βάσης για την αποτελεσματική και 

βιώσιμη ανάκαμψη σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι νέες ιδέες και οι καινοτομίες 

δημιουργούνται από τη συγκέντρωση διαφόρων ειδών γνώσης και μέσω της 

αναζήτησης νέας γνώσης που προκαλεί η περιέργεια. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις 

θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, έχει θεμελιώδη σημασία να αναγνωριστεί ότι η 

ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καινοτομία.
6
  

Η ικανότητα στις θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες αποτελεί βασικό θεμέλιο 

για τη μάθηση, ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει όλες τις μαθησιακές 

δραστηριότητες.
7
 Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όσον αφορά την ικανότητα 

ανάγνωσης, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες στο επίπεδο του σχολείου είναι 

θεμελιώδης για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων στο σύνολο της δια βίου 

μάθησης. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διαδικασία απόκτησης 

βασικών ικανοτήτων, καθώς οι μαθητές εργάζονται με όλο και περισσότερο σύνθετες 

πληροφορίες με ακρίβεια και κατανόηση, και έτσι αποκτούν ποιότητες όπως η 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη, ανάληψη πρωτοβουλιών και 

δημιουργικότητα.
8
  

Το 2009, το Συμβούλιο κατάρτισε το στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΚ 2020).  Έκτοτε, το οικονομικό 

και πολιτικό πλαίσιο έχει αλλάξει, δημιουργώντας νέες αβεβαιότητες και 

περιορισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να αναλάβει περαιτέρω δράση για να 

ανακοπεί η χείριστη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στην ιστορία της και, 

σε απάντηση, συμφώνησε σχετικά με μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη: την «Ευρώπη 2020».
9
  

 

                                                           
5
  EE C 119/2 της 28.5.2009 «ΕΚ 2020» 

6
  ΕΕ C 302/3 της 12.12.2009 

7
  EE L 394 της 30.12.2006 

8
  EE C 323/11 της 30.11.2010 

9
 COM/2010/2020/FINAL 
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Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής και τη διαβούλευση με τα κράτη 

μέλη και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις των ενδιαφερομένων μερών, το Συμβούλιο και η 

Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι οι τέσσερις στρατηγικοί στόχοι του ΕΚ 2020, που 

τέθηκαν το 2009, εξακολουθούν να ισχύουν. Προτείνει την αντικατάσταση του 

καταλόγου των ενδιάμεσων τομέων προτεραιότητας, που συμφωνήθηκαν το 2009,  

από νέο, που θα επικεντρώνεται στην κινητοποίηση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης για την περίοδο 

2012-2014:  

(1)  Πραγματική υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας.  

(2) Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης.  

(3) Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού ιδιότητας του 

πολίτη.  

(4) Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθώς και της 

επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Αναφορικά  με το  δεύτερο τομέα προτεραιότητας, που αφορά τις βασικές δεξιότητες, 

προτείνεται η αντιμετώπιση των προκλήσεων με τη βοήθεια μιας σειράς μέσων 

μεταξύ των οποίων τα ψηφιακά μέσα για όλους.  Η αντιμετώπιση της χαμηλής 

επίδοσης στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες στο σχολείο και η συνέχιση των 

προσπαθειών για τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων.   

Αναφορικά  με τον τέταρτο τομέα προτεραιότητας, που αφορά τις εγκάρσιες βασικές 

δεξιότητες, προτείνεται η προώθηση της απόκτησης των βασικών δεξιοτήτων, που 

καθορίζονται στη σύσταση του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά 

βίου μάθηση συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών ικανοτήτων και του τρόπου με 

τον οποίο οι ΤΠΕ και η επιχειρηματικότητα μπορούν να ενισχύσουν την καινοτομία 

στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς επίσης να προωθηθούν τα 

δημιουργικά μαθησιακά περιβάλλοντα και να αυξηθούν η πολιτιστική 

ευαισθητοποίηση, η έκφραση και η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας.
10

  

                                                           
10

  EE C 70/9 της 8.3.2012 
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Οι δεξιότητες αυτές, ωστόσο, καθορίζονται εκ νέου από την εξελισσόμενη ψηφιακή 

επανάσταση, δεδομένου ότι οι νέες μορφές ανάγνωσης και γραφής και η 

ποικιλομορφία των πηγών πληροφοριών μεταβάλλουν την ίδια τους τη φύση. Εκτός 

από τις βασικές δεξιότητες, που όλοι πρέπει, ως πρώτο βήμα, να αποκτήσουν, η 

ζήτηση δεξιοτήτων συναφών με τα STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) εξακολουθεί να είναι υψηλή. Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για να τονιστεί ότι τα STEM αποτελούν τομέα προτεραιότητας της 

εκπαίδευσης, και για να αυξηθεί η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Οι σύγχρονες 

οικονομίες, που βασίζονται στη γνώση, απαιτούν από τα άτομα να διαθέτουν 

υψηλότερες δεξιότητες. Οι εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η ικανότητα σκέψης με 

κριτικό πνεύμα, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής 

εργασίας θα προετοιμάσουν τους πολίτες για τις σημερινές σταδιοδρομίες, που είναι 

ποικίλες και απρόβλεπτες.
11

  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 5.3.2013 καλεί τα κράτη μέλη, 

τηρουμένης της Αρχής της Επικουρικότητας, να ενισχύσουν το ρόλο της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανακοίνωση Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης, να λάβουν μέτρα για την ανάπτυξη 

εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως περιγράφεται στη σύσταση του 2006 

για τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης από τα πρώτα βήματα της 

εκπαίδευσης έως την ανώτατη εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας καινοτόμες 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον σπουδαστή και να βελτιώσουν τη 

μάθηση με χρήση ΤΠΕ και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ανοικτούς 

εκπαιδευτικούς πόρους.
12

  

 

ΣΚΟΠΟΙ/ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός της Δράσης είναι η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Διάστασης σε βασικά 

θεματικά γνωστικά αντικείμενα σε όλους τους κύκλους μαθημάτων.
13

 Μέσω της 

πολυθεματικότητας, δόθηκε ώθηση στην Ευρωπαϊκή Διάσταση της Παιδείας στο 

                                                           
11

 COM/2012/669/FINAL  
12

 EE C 64/5 της 5.3.13 
13

 COM/2002/779/FINAL σελ.26 
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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 ως εκπαιδευτικού εργαλείου στα 

χέρια του δασκάλου και των μαθητών. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η ιστοεξερεύνηση (WebQuest),  η διδακτική  αυτή στρατηγική, που βασίζεται στη 

χρήση του διαδικτύου, αξιοποιήθηκε  για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας (March, 2004) με τίτλο «students4europe.eu  Το Ευρωπαϊκό Όραμα 

-  Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση».  

  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 

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 
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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 

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.  

http://bookshop.europa.eu/el/home/
http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx
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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 

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.  
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Αφόρμηση διδασκαλίας 

Το κόμικ   Ο πόλεμος του παγωτού βατόμουρου  

δόθηκε σε όλα τα παιδιά να το διαβάσουν σπίτι τους και αποτέλεσε την  αφόρμηση 

διδασκαλίας για μία πρώτη επαφή και γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

αξίες της. Σταθήκαμε και αναλύσαμε λέξεις κλειδιά που αναφέρονται στο κείμενο 

όπως: διαβατήριο, έλεγχος συνόρων, διαπραγματεύσεις, χώρες χωρίς σύνορα, 

αλληλεγγύη, Κοινοβούλιο, εκπροσώπηση, ειρήνη, φιλία, προστασία περιβάλλοντος. 

Έτσι πέρασαν αβίαστα στους μαθητές και με έναν εύκολο και ευχάριστο τρόπο 

βασικές έννοιες και πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, για να επηρεαστούν 

θετικά.  

Τους εξήγησα τη χρήση και αξιοποίηση δύο βασικών πηγών που μπορούν να 

έχουν πρόσβαση. Το bookshop.europa.eu   για πρόσβαση σε έντυπο υλικό και το 

europarltv για επιλογή των βίντεο. Τους έδωσα κατάλογο με  ιστότοπους της ΕΕ. 

Ακούσαμε την «Ωδή στη Χαρά», τον Ευρωπαϊκό Ύμνο, και έγινε η πρώτη 

παρουσίαση του βοηθού μας, του Blink.  

 

   

 

Ο Blink, επί τω έργω 

 

Ο Blink, όπως καταλάβατε είναι δημοσιογράφος, αλλά εμείς τον προσλάβαμε και για  

δάσκαλο. Μετά τις σχετικές συστάσεις ο Βlink πιάνει δουλειά ξεκινώντας με την 

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη μέθοδό του κατανοήσαμε την ιδέα που 

οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το στόχο της και ποιοι συνέβαλαν στην 

οικοδόμησή της. Στο πρώτο μάθημα μάς εξήγησε για τους   Πατέρες της Ευρώπης  

Με τι θαυμασμό μιλούσε για τον Robert  Schuman, ο 'Πατέρας της Ευρώπης ,  τον 

Paul Henry Spaak, ο 'Κύριος Ευρώπη' , τον Konrad Adenauer, ο 'αρχιτέκτονας της 

http://bookshop.europa.eu/el/--pbCM1097130/?CatalogCategoryID=TMOep2Ix19kAAAEvzTkHowsR
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=11177fae-6bf1-4791-921b-a06700d9b645
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=11177fae-6bf1-4791-921b-a06700d9b645
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=11177fae-6bf1-4791-921b-a06700d9b645
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=320c5211-3e17-4617-8b05-4a04741b81d2
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=320c5211-3e17-4617-8b05-4a04741b81d2
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f6a3fb63-06b7-4651-bf43-79f4ba3f4154
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ad5d6b86-4455-48b2-8620-9f2100a32163
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=2f7c326a-4ce2-4a37-87ae-9f0800beac96
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6c64836e-e6b0-4bd6-a1a7-9f7200a81e4b
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=11177fae-6bf1-4791-921b-a06700d9b645
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=8341af26-9c1e-43ca-b732-a08300e74e23
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=584919e0-6ce8-4db6-ace2-a0c200e1fdca
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Ένωσης'  , τον Jean Monnet, για την  υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης  το 1957, 

αλλά όλα σε ασπρόμαυρα βίντεο. Πού τις βρήκε τις ταινίες αυτές! Πώς πήγαμε στην 

ΕΟΚ και πώς φτάσαμε στην ΕΕ με συνεχείς διευρύνσεις που συνεχίζονται. 

Διεύρυνση; Μας το εξήγησε και αυτό. Από τους 6 στους 27  και ακόμη μεγαλώνει; 

Γνωρίσαμε τα 4 σύμβολα της ΕΕ καθώς και τα οφέλη της συνεργασίας μέσα από την 

κατανόηση του «Ενωμένοι στην πολυμορφία». Γιατί άραγε η  Ευρωπαϊκή σημαία 

έχει δώδεκα αστεράκια; Μάθαμε, γιατί γιορτάζουμε στις  9 Μαΐου την ημέρα της 

Ευρώπης. Μας έδειξε και τον Γεράσιμο, που ψάχνει να βρει  Το κλειδί της ευτυχίας  

Αλήθεια! μόνο ο Blink  γνωρίζει  Ποιο είναι το αφεντικό της ΕΕ; (I)   (II)   (III)   

(Δ'). Μας μίλησε για τις  πρώτες Ευρωεκλογές, για το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   και 

το ημικύκλιο και το μάθημα έκλεισε με το  Θεσμικό Τρίγωνο.  Πού τα ξέρει αυτά; 

Μαθηματικός είναι; Μέχρι τώρα ξέραμε το ορθογώνιο τρίγωνο και το τρίγωνο 

γνώσης που μας είχε μιλήσει η δασκάλα μας. Τα ξαναλέμε. Αύριο πηγαίνουμε στη 

φάρμα. 

Νομίζετε ότι ο Βlink δεν είναι και αγρότης; Κάνετε λάθος. Μέσα σε 2 λεπτά 

και 41 δευτερόλεπτα  μας μίλησε για την   Κοινή Αγροτική Πολιτική Μας έδειξε και  

βιντεοκλίπ και μαζί γιορτάσαμε τα 50 χρόνια Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

 

Μας εξήγησε για τις  Μεγάλες μετατροπές στην ΚΓΠ .  

Ο  Βlink  και τραπεζίτης. Μας κατέπληξε. Τον φαντάζεστε Διοικητή στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα; Μας μίλησε για την  ιδέα του Ευρώ , Το νόμισμα της Ευρώπης,  και την   

κυκλοφορία του ευρώ .  Το μάθημα έχει και παιχνίδι. 

Ο Βlink σήμερα ήρθε με την τσάντα γεμάτη και έδωσε στον καθένα μας το 

Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το χάρτη  Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 2012-

2013 , το βιβλίο Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη!  και το  Ενότητα στην 

πολυμορφία (2011)  γραμμένο σε 23 γλώσσες. Μας παρουσίασε και το  Βραβείο 

Καρλομάγνου. 

http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=54114149-5de0-4c3b-bb53-e312361c7223
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=c4805539-f560-4df7-8609-9fe800fe06b4
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ee4e6f7c-179c-4751-8b01-3a3db8e21da3
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=45eca448-f494-4543-8765-691253e88d68
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=dbe77b2c-e5ce-4c80-8c46-b64bd10ce049
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=5f64357d-1137-44d0-bf8a-9f5e00c17adf
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f003e7be-fbf5-43ce-9494-9f5700a07353
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=96a65274-ec9e-4807-a2e0-9f5700a05b60
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=b8812a00-f8e6-4cee-9de6-9f8201296086
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=18125543-116c-4696-8734-9f95012b6976
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=18125543-116c-4696-8734-9f95012b6976
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e10499d8-d27f-422c-9579-9ed4010b1052
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=24dd4d92-1193-4ebc-b5d8-9f2800a4a40e
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=61a6781e-1e6c-4e36-a9b3-9f1600a1deb8
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=58bf557c-bdfa-4e79-ac10-0d8905c644d5
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=90f15039-36d9-4125-a64a-9e7600ab23b1
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=25da45b9-4e5f-4fd5-8ae5-a01a0128f45d
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=dc0625c7-4e65-4bbb-a127-a07500cdfe35
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=dfd3fdc8-0882-43a6-8791-9e3600ff485e
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=dfd3fdc8-0882-43a6-8791-9e3600ff485e
http://ec.europa.eu/ellada/publications/archives/pub_20110906_el.htm
http://bookshop.europa.eu/el/-2012-2013-pbNA3011314/
http://bookshop.europa.eu/el/-2012-2013-pbNA3011314/
http://bookshop.europa.eu/el/--pbNA3210251/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/el/-2011--pbKC3110515/
http://bookshop.europa.eu/el/-2011--pbKC3110515/
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=1b3e3830-57e1-4475-b8f0-91053a78410f
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=1b3e3830-57e1-4475-b8f0-91053a78410f
http://www.capexhibition.eu/el/enter-the-exhibition.html
http://www.farmland-thegame.eu/home_el.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/euro/kids/index_el.htm
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Κάθε χρόνο εδώ και μία δεκαετία γιορτάζεται πάντα τη 2η ημέρα της 2ης 

εβδομάδας του 2ου μήνα του χρόνου, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Ο Blink  

ενεργοποιείται και μας διδάσκει για τους κινδύνους του Διαδικτύου και για την 

Προστασία στον Κυβερνοχώρο. Παίξαμε και το παιχνίδι του Συμβουλίου της 

Ευρώπης «Wild Web Woods- Μέσα από το Άγριο Δάσος του Ιστού». Μας πρότεινε 

και για τους μεγαλύτερους φίλους μας,  το «Εγχειρίδιο για τον Αλφαβητισμό στο 

Ίντερνετ». 

Μας έμαθε το 112, που είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός SOS εκτάκτου ανάγκης 

και ρωτούσε αν τον θυμόμαστε απ’ έξω. Να όμως και κάτι που δεν ήξερε και το 

έμαθε από τη δασκάλα, τον ευρωπαϊκό αριθμό 00 800 67891011 για πληροφορίες 

σχετικές με την  EE. Σήμερα ο  Blink   έφυγε στενοχωρημένος, γιατί πιάστηκε 

αδιάβαστος. 

Στο επόμενο μάθημα όμως ήρθε φορώντας τις γαλότσες του. Έγραψε στον 

πίνακα Περιβάλλον-Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων. Όλοι γνωρίζουμε για το 

Περιβάλλον. Αλλά αειφόρος χρήση τι θα πει; Κανείς δεν το κατάλαβε. Ο Βlink   δεν 

το εξήγησε. Ζήτησε όμως να τον ακολουθήσαμε στην εξοχή,  στα ίχνη της πανίδας 

και χλωρίδας.  Φορέσαμε και εμείς γαλότσες και τον ακολουθήσαμε. Συζητήσαμε για 

το Οικοσύστημα (Ι),  (II),  (III) και μάθαμε για τη  Βιοποικιλότητα και το στόχο 

των Ευρωπαϊκών χωρών για τη  βελτίωση της βιοποικιλότητας. Μιλήσαμε  για τη  

Λαθροθηρία. Ξέρετε ότι χωρίς τις  Μέλισσες  δεν μπορούμε να ζήσουμε; Πόσοι από 

σας γνωρίζουν το οικολογικό σήμα Ecolabel;  Η ρύπανση, τα απόβλητα και η 

μόλυνση του περιβάλλοντος μάς ενδιαφέρουν και αυτά. « Η ΕΕ θέλει να 

προστατεύσει το  νερό στις βρύσες μας, στη παραλία, στα ποτάμια ,  η κάθε σταγόνα 

μετράει!» λέει ο Blink, μας  ρωτάει Εσύ θα έπινες τα λύματά σου; και κάνει μια 

βουτιά στο θέμα. Με την ατμοσφαιρική ρύπανση ,ο  Αέρας που αναπνέουμε είναι 

καθαρός; Μπορείτε να φανταστείτε  το Δούναβη χωρίς τον Βlink, που μας ενημέρωσε 

ότι θέλει να καταστήσει τον ποταμό αφετηρία οικονομικής ανάπτυξης; Μας εξήγησε 

για τα πετρελαιοφόρα πλοία μονού κήτους που θα απαγορευτούν σύντομα και 

βούτηξε στη Θάλασσα. Ασχοληθήκαμε με την ανακύκλωση και τα απορρίμματα. 

Πώς σας φαίνεται η ιδέα να μονώσετε τα σπίτια σας με μπλου τζην;  Είναι μια καλή  

εκμετάλλευση των απορριμμάτων της Ευρώπης. Τα απόβλητα αποτελούν το νέο 

http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=84c3db5c-fc73-45fa-9dc4-a10f00d2556d
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=84c3db5c-fc73-45fa-9dc4-a10f00d2556d
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=gr
http://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/InternetLiteracyHandbook_2_GR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/InternetLiteracyHandbook_2_GR.asp
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=aeafd976-4bca-44ca-a1f0-24c50f1d73dd
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0a902e9d-eee7-4684-9590-9fa3010d0b3f
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0a902e9d-eee7-4684-9590-9fa3010d0b3f
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=eab3e518-6de4-4903-8657-9faa0132d8b6
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6e60d515-ddef-4474-ab0c-9fdb00a56087
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e548c6f9-f1ef-4b8a-a5ce-9e0f006c3bc0
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=66df8401-ac77-45ac-8da5-9572a526ca35
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=92b8fb12-641f-438b-a5ba-a1a3008aec3f
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=92b8fb12-641f-438b-a5ba-a1a3008aec3f
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=506676e9-acd2-49c1-974c-9eb400a409ec
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=74614d50-9ec0-4bae-93d7-9e3d009fbbd4
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=053c18db-d7bc-42f1-a2d5-a0cf00b59405
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=71217004-7721-49ef-9610-a11d0165199c
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=71217004-7721-49ef-9610-a11d0165199c
http://bookshop.europa.eu/el/--pbKH3011368/?CatalogCategoryID=aLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=c3bae5fb-38fb-4b38-ad24-a16a00fc09c2
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=8830a965-1ad7-4a7d-b6e3-9f0200a410c7
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=41f7b4f2-2769-4284-b734-9ead00d20c7a
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ca48ba58-9a95-4cbf-8ecf-9fe1000956f3
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ca48ba58-9a95-4cbf-8ecf-9fe1000956f3
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0c948c01-2b20-405a-85a9-21fac7c8de20
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«λευκό χρυσό».  Το ίδιο ισχύει και για Τα ηλεκτρονικά απόβλητα (II). Τελικά, Δεν 

είναι σκουπίδια, είναι πολύτιμα! Το λέει και ο Βlink. Οι παλιοί τα λέγανε 

λανθανίδες, ο Βlink όμως μας μιλάει για  Σπάνιες Γαίες. Τι σχέση έχουν με τη ζωή 

μας; Αν νομίζετε ότι το κλήμα γράφεται μόνο με ήτα, κάνετε λάθος. Εμείς δεν 

μιλήσαμε για σταφύλια αλλά για το Κλιματικό πακέτο σε ισχύ το 2013.  

Ασχοληθήκαμε με την  Ενέργεια και το κλίμα. Ψάξαμε και βρήκαμε σπίτια που 

κατασκευάζονται με σεβασμό στο περιβάλλον, που σημαίνει λιγότερη σπατάλη 

ενέργειας και έχουν σύνθημα Μηδενική Ενέργεια. Σκοπός μας ήταν να αλλάξουμε 

στάση στην κατανάλωση της ενέργειας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απειλή  της 

κλιματικής αλλαγής; Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η μεγάλη Σύνοδος Κορυφής Για 

το κλίμα δεν πέτυχε τους στόχους της ΕΕ. Ωστόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν το 

βάζουν εύκολα κάτω.  

Μεγάλη ημέρα σήμερα. Ο Βlink ήρθε με τα επίσημά του. Του έβαλαν και 

καινούρια μπαταρία, γι’ αυτό ζητωκραύγαζε δυνατά, Κερδίσαμε!, Κερδίσαμε, το  

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μας εξήγησε τη σημασία του  Βραβείου Νόμπελ 

Ειρήνης 2012 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Ασφαλής Οδήγηση μας ενδιαφέρει.  Χιλιάδες Ευρωπαίοι πεθαίνουν στους 

δρόμους από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Ο Βlink βγήκε στους δρόμους  και ρωτάει 

πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των οδηγών. Ρωτήσαμε το Διευθυντή 

της Βελγικής Τροχαίας Πώς θ' αποφευχθούν οι τραγωδίες στους ευρωπαϊκούς 

δρόμους.   Παρά την αγέρωχη εικόνα τους Οι μοτοσικλετιστές είναι ευάλωτοι. 

Στόχος των προτάσεων των ευρωβουλευτών, η Μείωση των θανάτων απ' τα 

τροχαία κατά το ήμισυ ως το 2020.  Η  Κινητικότητα στις πόλεις στην Ευρώπη .  

Η  Κινητικότητα με άλλα λόγια η συμφόρηση στις πόλεις, γίνεται όλο και πιο 

δύσκολη. Η Αθήνα αποτελεί κακό παράδειγμα. Η Βουδαπέστη; Ο Blink μας πήγε και 

εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι Πόλεις για παιδιά, πόλεις για το μέλλον  Είναι σίγουρο 

ότι η πόλη πάει μπροστά με το ποδήλατο και σίγουρα θα σας χρειαστεί το European 

cycling lexicon  

Αν σας έχουν πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες θα πρέπει να 

ανησυχείτε. Θα πρέπει να μάθετε πώς η ΕΕ μας προστατεύει ως καταναλωτές σε 

πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Πώς η ΕΕ προωθεί τα  Δικαιώματα 

http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=8c9ba027-5958-4483-9802-9e1700f15995
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=8c9ba027-5958-4483-9802-9e1700f15995
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6b998213-b794-4466-9cc8-9fdd011126de
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6b998213-b794-4466-9cc8-9fdd011126de
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6a2b5e0d-8841-40c9-90ea-9f6c00a3ded3
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=814cc427-c6bd-4333-b2c4-43b989363e95
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=2dbcb653-503d-4d62-a395-a17200a1d516
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=1f760318-0318-4834-96e2-222d0e25e8f9
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0da4ebf3-e37a-4f7c-b2c3-928a9adb4def
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0da4ebf3-e37a-4f7c-b2c3-928a9adb4def
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=b341ffed-0bad-462c-85ae-a17800f9d22c
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=b341ffed-0bad-462c-85ae-a17800f9d22c
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=a985374a-e5da-4d44-8429-a1230147d256
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=a985374a-e5da-4d44-8429-a1230147d256
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=fe5195c1-eaa4-43ce-a795-7ff8705a38c5
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=5ec1f936-6ca9-4a0b-894e-9f0801352d86
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=5ec1f936-6ca9-4a0b-894e-9f0801352d86
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e8eeca3a-5681-4eb2-98ca-9e0f011e3b53
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=49f3a5ab-3bb1-4ea9-a375-9e9a012ed4fe
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=49f3a5ab-3bb1-4ea9-a375-9e9a012ed4fe
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=792e2036-a8f3-4166-94ec-3b049c380f95
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=be1f85ec-0126-4807-ae93-a124012bab0a
http://bookshop.europa.eu/el/--pbKH3200031/
http://bookshop.europa.eu/el/--pbKH2800228/
http://bookshop.europa.eu/el/european-cycling-lexicon-pbQE3210278/?CatalogCategoryID=Nkeep2IxqDQAAAEwu3Ehd_mp
http://bookshop.europa.eu/el/european-cycling-lexicon-pbQE3210278/?CatalogCategoryID=Nkeep2IxqDQAAAEwu3Ehd_mp
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=562440c1-e889-4a8c-9bf3-9fc000a1ae00
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καταναλωτών και ότι η ευημερία και ευζωία αποτελούν βασικές αρχές της. Ο Βlink 

φωνάζει υγιείς για περισσότερα χρόνια. Μάλλον χρειάζεται καινούρια ρύθμιση του 

υπολογιστή του. O καταναλωτής επειδή πληρώνει, οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώματά 

του και τα προϊόντα που αγοράζει όχι μόνο να είναι καλής ποιότητας, αλλά να είναι 

και ασφαλή. Έχουμε ακούσει για πολλούς πολέμους. Ο Βlink  όμως δηλώνει. Τέλος ο 

πόλεμος για μπανάνες  και αμέσως μετά φωνάζει ότι το Αλκοόλ,  καταστρέφει την 

ευρωπαϊκή νεολαία. Με αρχηγό τον Blink  συμμετείχαμε στην   εκστρατεία της Ε.Ε 

κατά του καπνίσματος .Ο Καπνός βλάπτει σοβαρά την υγεία μας. Γινόμαστε παχύσαρκοι 

και ο Βlink μας μαλώνει. Αποφύγετε το Πρόχειρο φαγητό, γιατί γινόμαστε όπως το   

Μπαλόνι! είναι η συμβουλή του και σκέφτεται τι να διαλέξει από τον κατάλογο με 

χίλια προϊόντα που έχουν ευρωπαϊκές ετικέτες Ποιότητας. Αναρωτιέται  Είναι 

βιολογικά; Παραδοσιακά; Θεμιτού εμπορίου; Ο ίδιος προτιμά τα  Βιολογικά τρόφιμα. 

Και μας ρωτάει αν μας αρέσουν οι κλωνοποιημένες  μπριζόλες. Κλωνοποίηση; 

Μάλλον αυτός κλωνοποιήθηκε. Μας συμβουλεύει ακόμη για την ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης υγείας  ΕΚΑΑ , αν ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. 

Μάθαμε ότι η Φτώχεια (I) υπάρχει και είναι πρόβλημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τη 

στέγαση, την τροφή, τη φροντίδα ή το ρουχισμό.  Επισιτιστική Βοήθεια :  Πολλοί 

ευρωπαίοι την έχουνε ανάγκη. Ο Βlink λέει ότι η Καταπολέμηση της φτώχειας είναι 

αναγκαία, γιατί τα παιδιά πλήττονται περισσότερο. Μας δίδαξε και για τη Σπατάλη. 

Ολόκληρα βουνά από τρόφιμα πετιούνται καθημερινά στην Ευρώπη. 

Κάθε χρόνο, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των σχολείων, στις 26 

Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα των γλωσσών. Ο Βlink  είχε την 

απορία πώς οι Ευρωπαίοι ευρωβουλευτές συνεννοούνται μεταξύ τους, όταν έχουν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε 23 γλώσσες;  Μιλάμε τη γλώσσα σας, του είπαν οι 

διερμηνείς. Τότε ο Blink φώναξε: «Φέρτε μου έναν μεταφραστή». Δεν γνώριζε 

φυσικά τη διαφορά μεταξύ του διερμηνέα και του μεταφραστή. Ακούσαμε τους 

χαιρετισμούς από το Συμβούλιο της Ευρώπης  Hello . Μοίρασε σε όλους μας το 

έντυπο Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες και  παίξαμε με το γλωσσικό  

κουίζ.    

http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f40edde4-2882-4036-ba47-9e9300b0092b
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=dfeb4e3e-3a3e-433f-82e7-4509502d8a89
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0b611a30-06c8-4244-80d1-61c5b3de7e44
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0b611a30-06c8-4244-80d1-61c5b3de7e44
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=9ec81ca5-b243-4730-ab97-a18d00a16da7
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=34e6075c-edb0-4e69-9136-0d15534bea79
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=750a3886-20b5-4423-b95c-a0ec009d124b
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=750a3886-20b5-4423-b95c-a0ec009d124b
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=b60e84b7-5114-4438-bcc8-9f1a00a482bb
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=563525bc-0235-448e-aa76-9ec2012bed47
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=563525bc-0235-448e-aa76-9ec2012bed47
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=0db897d5-a901-467a-99bb-a15500d48e73
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6294bfc6-8917-4c53-bfda-9ec900a3d7bd
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=737b1c7e-9def-48e7-a68e-fd13cfeeb614
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ecdd6968-53c4-40d6-b945-9fbf01399905
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=664aa37f-8ff1-47b0-940d-a15b0120a098
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=65c85c85-23d7-4046-8b1d-cd0e35b6659e
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=5302e336-bbf3-4424-87b1-9fff00ac1352
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=c70ef439-b3bf-4ae9-a514-9ee800a488ea
http://edl.ecml.at/Portals/33/sound/hello.mp3
http://bookshop.europa.eu/el/--pbNA8108387/
http://ec.europa.eu/languages/quiz/index_el.htm
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Ο Blink  σήμερα πρότεινε να κάνουμε project με θέμα «Τέχνη και Πολιτισμός 

στην ΕΕ». Χωριστήκαμε σε ομάδες. Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με το θέμα Τέχνη 

στο Κοινοβούλιο. Πήγε στο σπίτι του γλύπτη Olivier Strebelle, που μας αποκάλυψε 

τι τον ενέπνευσε να φιλοτεχνήσει το γλυπτό που διακοσμεί το Ευρωκοινοβούλιο στις 

Βρυξέλλες.  Η δεύτερη ομάδα πήγε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τη Cedefop 

Gallery, το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και  

παρουσίασε το έργο, Zacharias Koumblis paintings  ενός Έλληνα ζωγράφου που είναι 

και εκπαιδευτικός. Η τρίτη ομάδα μάς έδειξε 500 έργα τέχνης, πίνακες,  γλυπτά,  που 

αντικατοπτρίζουν την Πολιτιστική πολυμορφία της ΕΕ. Το θέμα τους ήταν  Οι 

κρυμμένοι θησαυροί του Κοινοβουλίου. Η τέταρτη ομάδα με σύνθημα «Φώτα, 

κάμερα και πάμε» ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο. Θέμα τους  Η δημιουργία 

του Βραβείου LUX. 

Ο Βlink σήμερα έγραψε στον πίνακα  Άμυνα και Ασφάλεια. Πάντως οι 

ασφάλειές του λειτουργούσαν. Τι στρατιώτης είναι αυτός;  Άμυνα χωρίς στρατό; Η 

ΕΕ δεν έχει δικό της στρατό, αλλά στέλνει στρατιώτες σε όλο τον κόσμο για τη 

διατήρηση της ειρήνης και για να βοηθήσει τους πληθυσμούς που απειλούνται από 

συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές. Ο Βlink μας ταξίδεψε στον κόλπο του Άντεν. 

Αποστολή:  Πειρατές και πάταξη της Πειρατείας. 

Η ΕΕ σε ρόλο σωτήρα για τις τρίτες χώρες που πλήττονται από φυσικές 

καταστροφές παρέχει  και ανθρωπιστικό έργο όπως  Βοήθεια στους 

σεισμόπληκτους της Αϊτής.  

Ο πύραυλος της Ευρώπης στο διαστημικό αγώνα ονομάζεται Ariane.  Τι είναι 

το πρόγραμμα Γαλιλαίο;  Η Ευρώπη στο διάστημα (I)  (II)  (III)  (IV) Αλήθεια ; Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα;  Ναι  Η Ευρώπη στο διάστημα πάντα με τον 

Βlink και τότε ξαφνικά φωνάζει «προσέξτε τα τεχνικά σκουπίδια», τα Διαστημικά 

απόβλητα. 

Αν σας αρέσει ο Τουρισμός: Προορισμός Ευρώπη  

Ο Blink   σαν δημοσιογράφος κάνει την τελευταία ερώτηση: Τι σημαίνει για 

σένα η Ευρώπη; Και οι πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη μας λένε τι ακριβώς πιστεύουν 

για την ΕΕ. Καλή; Κακή; Τα έχουμε όλα. 

http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=9910f478-25d8-450f-9517-ae27a870d8b0
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=9910f478-25d8-450f-9517-ae27a870d8b0
http://bookshop.europa.eu/el/zacharias-koumblis-paintings-pbTI8007132/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=bf553f72-c3f6-43a0-8bf6-a00b00dd6ceb
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=bf553f72-c3f6-43a0-8bf6-a00b00dd6ceb
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f319c14a-b92a-4a59-8cbf-9ff700d1ccf8
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f319c14a-b92a-4a59-8cbf-9ff700d1ccf8
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=31b76b6a-dd8a-46e1-9a35-9e4100c67df0
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=c92387ba-f3bf-4eb7-a703-9ea600aa520b
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=c8b4390e-c2ea-4fe8-aa7c-9ebc00a3e5d8
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=a792ddc0-ff31-4579-88d8-9f6b013920dd
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=4c5b5095-8c8f-4a55-a362-f2c2db82c278
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=4c5b5095-8c8f-4a55-a362-f2c2db82c278
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=98bbc89f-4c1b-46fb-99e3-3d08e20e0cec
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=c04fcc0d-dcb7-4c82-b34c-a0210130a71f
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=4225ccae-7216-4b68-9675-9f9c01355bb9
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e8f526b8-9791-4aa0-95c5-9fb101693967
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=1bfb099f-4d0b-4ae3-82de-9fe201328ff9
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=e8096533-62a8-43d6-83a5-9fef00ce9c5d
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=2c159937-4f22-4d1a-b2f4-a140009a27c4
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=2c159937-4f22-4d1a-b2f4-a140009a27c4
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=625e6827-5bb0-4944-a3af-a0fa00c7b499
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f6c93a44-c203-4470-91ab-9fef00cd56c1
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=f6c93a44-c203-4470-91ab-9fef00cd56c1
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=ce977950-6edc-4e34-8e99-9e75012569f5
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6dd2087d-6257-4cc0-be6e-b65bfecbab83
http://europarltv.europa.eu/el/player.aspx?pid=6dd2087d-6257-4cc0-be6e-b65bfecbab83
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Έτσι τελειώνει το αφιέρωμά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ..….. και η συνέχεια 

στο students4europe.eu 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δημιουργήθηκε γωνιά της ΕΕ στη Βιβλιοθήκη του Σχολείου. Στο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης για την Ε.Ε. εντάχθηκε εβδομαδιαία επίσκεψη των μαθητών στη 

βιβλιοθήκη του Σχολείου, για να γνωρίσουν τη γωνιά της Ε.Ε. και να δανειστούν 

βιβλία σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Από το υλικό που παραλάβαμε από την 

Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία διανεμήθηκαν τα κάτωθι έντυπα και βιβλία σε όλους τους 

μαθητές: 

◦ Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 2012-2013 

◦ Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες 

◦ Οι πιο υγιεινές διακοπές 

◦ Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

◦ Ο πόλεμος του παγωτού βατόμουρου 

◦ Ενωμένοι στην πολυμορφία 

◦ Ενότητα στην Πολυμορφία 

◦ Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη 

◦ Τρεις γενιές αγροτών 

 

Επισκεφθήκαμε το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Ελλάδα, στις 23 Φεβρουαρίου 2013. Μας υποδέχθηκε ο κος Άγγελος 

Καπετανίδης, που μαζί με την κα Δήμητρα Γεωργανά  συζήτησαν, έθεσαν ερωτήματα  

και ευαισθητοποίησαν περαιτέρω τους μαθητές σε θέματα της ΕΕ. 

http://www.students4europe.eu/
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Παραγγείλαμε και παραλάβαμε στις 22 Μαρτίου 2013 πλούσιο εκπαιδευτικό 

υλικό από την ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος):  το Education Kit: 

International Space Station (ελληνική έκδοση, κατάλληλο για όλες τις τάξεις του 

Δημοτικού), το Education Kit for: Exploring capillarity, το Education Kit for 

Convection and Foam Stability και 5 DVD ( δύο, σε ελληνική έκδοση).  

Λάβαμε μέρος στο διαγωνισμό της ESA με τίτλο «Ονομασία μιας Μασκότ». 

Οι μαθητές αφού έμαθαν την ιστορία της διαστημικής μασκότ, κλήθηκαν να βρουν 

ένα όνομα και να αιτιολογήσουν την έμπνευσή τους.  

Στα πλαίσια της ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης της μετάβασης των μαθητών 

της Στ΄ τάξης στα όμορα Γυμνάσια, ενημερώσαμε για τις Δράσεις μας αναφορικά με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μαθητές παρουσίασαν τον Blink μέσα από το site 

students4europe και παραδώσαμε πλούσιο υλικό για τη Βιβλιοθήκη των Γυμνασίων 

μαζί με 2 χάρτες της ΕΕ. 

Και εφέτος το Σχολείο παρήγγειλε και παρέλαβε μέσω της  Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερωτικό και παιδαγωγικό υλικό προς αξιοποίησή 

του. 

Αφόρμηση για την εικαστική έκφραση των μαθητών αποτέλεσε το έργο 

τέχνης που φιλοτέχνησε την περσινή χρονιά, η δασκάλα των εικαστικών κα Αργυρώ 

Παφίλη, έργο διαστάσεων 2,30Χ2,50μ σε μουσαμά, που κοσμεί τοίχο του Σχολείου 

μας. Το σύνθημα «ειρήνη» του έργου, αποδείχτηκε προφητικό, καθόσον η 

Ευρωπαϊκή Ένωση τιμήθηκε  με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012. 
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                                      «Ευρωπαϊκό   Όραμα» 

                               Έργο της κας Αργυρώ Παφίλη 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης (WebQuest) είναι διδακτική στρατηγική διεθνώς 

τεκμηριωμένη και καταξιωμένη στην εκπαίδευση. Πάντως με μια σχεδόν απεριόριστη 

ποσότητα πληροφοριών και πόρων στους οποίους υπάρχει πρόσβαση, όπου το 

καλύτερο με το χειρότερο συνυπάρχουν, ενδέχεται ύστερα από έναν αρχικό 

ενθουσιασμό μαθητές και εκπαιδευτικοί να αποπροσανατολιστούν γρήγορα. Η 

εκπαίδευση προϋποθέτει την ποιότητα και την συνοχή των πληροφοριών τις οποίες 

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

ανάλογα με το θέμα. Ο εκπαιδευτικός σκοπός της διαδικασίας είναι ουσιαστικός 

καθώς και η παιδαγωγική διάσταση της διάδρασης μέσω της τεχνολογίας. Με την 
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ιστοεξερεύνηση οι μαθητές βοηθιούνται να αποκτήσουν αίσθηση προσανατολισμού 

μέσα σε ένα γιγάντιο όγκο πληροφοριών.
14

 Η μέθοδος αυτή αξιοποιήθηκε στο 

σχολείο για πρώτη φορά για την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση.  

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 της προαγωγής της δια βίου μάθησης δόθηκε έμφαση στη βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη διαθεματική 

ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων σε ό,τι αφορά γνώσεις, δεξιότητες και 

συμπεριφορές.  Τα επιτεύγματα της Δράσης μας σχετικά με τις οκτώ βασικές 

ικανότητες αναφέρονται στο Παράρτημα 1. 

Επίσης, 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.  

                                                           
14
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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. 

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 

στα σπίτια των μαθητών τον Blink.” Οι γονείς ενδιαφέρθηκαν κι’ αυτοί. Ο Blink 

έγινε η μασκότ του σχολείου. Κατάφερε να ενώσει δασκάλους, μαθητές, γονείς. 

Κατάφερε όμως να πείσει την τοπική αυτοδιοίκηση να μας βοηθήσει στην αρχική 

ανάρτηση της ιστοσελίδας  students4europe.eu 

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 

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 

http://www.students4europe.eu/
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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»
15

,  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. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κανένα σχολείο δεν παρέχει ακριβώς τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους 

μαθητές. Οι ανάγκες κάθε μαθητή είναι διαφορετικές. Κάθε τάξη είναι χώρος 

πολυμορφίας ανάλογα με το φύλο, τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες, τις ικανότητες ή 

τις ειδικές ανάγκες, τη μητρική γλώσσα και τον τρόπο μάθησης. 

Εάν αντιληφθούμε ότι μόνο από την ενεργητική συμμετοχή των νέων 

εξαρτάται η ευημερία  της Ευρώπης, θα κατανοήσουμε ότι όλοι μας πρέπει να 

ξαναδούμε  τα Σχολεία του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα των παιδιών στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μεταγενέστερη κοινωνική τους 
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συμμετοχή, στην περαιτέρω εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις αποδοχές τους. Τα 

πιο επιτυχημένα συστήματα σχολικής εκπαίδευσης είναι αυτά που δημιουργούν 

προσδοκίες σε όλους τους μαθητές, ιδίως σε εκείνους που προέρχονται από 

οικογενειακό περιβάλλον χωρίς προσδοκίες. Το σχολείο πρέπει να προσπαθεί να 

εξασφαλίζει ότι καμιά «αποτυχία» δεν θεωρείται οριστική και ότι κανένας μαθητής 

δεν το εγκαταλείπει με την ιδέα ότι είναι «ανίκανος» να μάθει. 

Για να αποκτήσουν ικανότητες οι μαθητές πρέπει, ήδη από μικρή ηλικία, να 

«μάθουν πώς να μαθαίνουν» προβληματιζόμενοι κατά τρόπο κριτικό σχετικά με τους 

μαθησιακούς τους στόχους, διαχειριζόμενοι τη μάθησή τους με αυτοπειθαρχία, 

εργαζόμενοι τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία, αναζητώντας πληροφορίες και 

υποστήριξη, όταν χρειάζεται, και χρησιμοποιώντας όλες τις ευκαιρίες που   

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. 

Τα σχολεία πρέπει να προσφέρουν ένα πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον 

που να βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ένα φάσμα ικανοτήτων ενώ ταυτόχρονα 

να διατηρούν τις βάσεις των βασικών δεξιοτήτων. Να εφαρμόζονται νέες 

παιδαγωγικές μέθοδοι, που να συνεκτιμούν όλο το φάσμα του προγράμματος 

σπουδών για συμπλήρωση της διδασκαλίας μεμονωμένων μαθημάτων με τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών. Η συνιστώσα της εκπαίδευσης στο τρίγωνο 

γνώσης «έρευνα-καινοτομία-εκπαίδευση» πρέπει να ενδυναμωθεί, αρχίζοντας νωρίς-

ήδη από το σχολείο. 

Τα σχολεία πρέπει να εξελιχθούν σε «κοινότητες μάθησης», να 

προσαρμόζονται διαρκώς στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους και στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των μαθητών, του προσωπικού και των γονέων, που είναι οι 

κυριότεροι εταίροι τους. 

Η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, στο 

εσωτερικό των σχολείων, που επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών. Το προσωπικό 

πρέπει να έχει τις κατάλληλες δεξιότητες να  παρέχει σε κάθε μαθητή επαρκείς 

ευκαιρίες για την απόκτηση των αναγκαίων ικανοτήτων σε ένα ασφαλές και 

ελκυστικό σχολικό περιβάλλον με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία, 

που προωθούν την κοινωνική, σωματική και πνευματική ευεξία, ένα περιβάλλον όπου 



25 

 

 

 

η παρενόχληση και η βία δεν έχουν θέση. Τα σχολεία γίνονται όλο και περισσότερο 

περίπλοκοι και αυτόνομοι οργανισμοί, τείνουν να κυριαρχούν τύποι διαχείρισης με 

μεγαλύτερη συνεργασία και κατανομή καθηκόντων με στενότερη σύνδεση με τη 

διακυβέρνηση των σχολείων. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ηγεσία των 

σχολείων πρέπει να επικεντρωθεί εκ νέου στα καθήκοντα που είναι πλέον 

αποτελεσματικά για τη βελτίωση της μάθησης
16

.  

Προσπάθειά μου, ως Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, είναι η κουλτούρα του 

Σχολείου του 21
ου

 αιώνα να διαχυθεί μεταξύ των συναδέλφων, όπου το μοίρασμα των 

ιδεών είναι χαρά, η εφαρμογή των καλών πρακτικών καθημερινότητα και η  

συνεργασία πραγματικότητα. Είναι και ο μοναδικός εξάλλου τρόπος να υπερβούμε 

τις δυσκολίες τεχνικής φύσεως, που είναι η ανάγκη νεότερης γενιάς υπολογιστών, 

γρηγορότερο Ίντερνετ, και, επικουρικά, μόνιμα εγκατεστημένος προτζέκτορας στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες 

για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα COM /2012/669/FINAL 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:EL:PDF 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική COM/2012/196/FINAL 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς Ευρώπη COM/2011/902/FINAL 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη( COM/2010/2020/FINAL  )  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει Σχέδιο κοινής 

έκθεσης προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2010, σχετικά με την 

εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» 

COM/2009/640/FINAL  

                                                           
16

 COM/2008/425/FINAL 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0669:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0902:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0640:FIN:EL:PDF
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα COM/2008/425/FINAL  

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση:        

επιτακτική ανάγκη για την Ευρώπη  COM/2002/779/FINAL  

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο να προωθήσουμε 

την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες COM/2000/23/FINAL  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η Διδασκαλία της Ανάγνωσης στην Ευρώπη: Πλαίσια,     

πολιτικές και Πρακτικές  http://bookshop.europa.eu/el/h--pbEC3111116/ 

 

Κοινή έκθεση 2012 του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 

Ευρώπη» (EE C 70/9 της 8.03.2012) 

 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L exUriServ.do?uri=OJ:C:2012:070:0009:0018:EL:PDF 

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση - απάντηση στον Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε 

δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και 

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 (EE C64/5 της 5.3.2013) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:EL:PDF 

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών   

δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τα σχολεία για τον 21ο 

αιώνα  (EE C 323/11 της 30.11.2010) 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:323:0011:0014:EL:PDF 

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στις 26 Νοεμβρίου 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0425:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0779:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0023:FIN:EL:PDF
http://bookshop.europa.eu/el/h--pbEC3111116/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L%20exUriServ.do?uri=OJ:C:2012:070:0009:0018:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:064:0005:0008:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:323:0011:0014:EL:PDF
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2009, σχετικά με την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως 

λειτουργικό τρίγωνο γνώσης (EE C 302/3 της 12.12.2009) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:EL:PDF 

 

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό 

πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης «ΕΚ 2020» (EE C 119/2 της 28.5.2009) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EL:PDF 

 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 

κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 

2008 σχετικά με την προετοιμασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα 

ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα   (EE C 319/20 της 13.12.2008)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0020:0022:EL:PDF 

 

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 

2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης  (EE L 394/10 της 

30.12.2006)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EL:PDF 

 

Συμβούλιο της Ευρώπης  Εγχειρίδιο για τον Αλφαβητισμό στο Ίντερνετ  

 

Ματσαγγούρας, H. (2001). Στρατηγικές διδασκαλίας. Η κριτική Σκέψη στη διδακτική        

πράξη, Εκδόσεις: Gutenberg. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (Μάιος 2011) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό                  

Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Α: Γενικό Μέρος. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (Μάιος 2011) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό 

Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Β: Ειδικό Μέρος, ΠΕ 70 Δάσκαλοι. 

 

Σταμούλης Ε. κ.ά. (2008) Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

μέσω Ιστοεξερεύνησης. Μία Εφαρμογή στη Μελέτη του Προβλήματος του Γλυκού 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:302:0003:0005:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0020:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EL:PDF
http://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/InternetLiteracyHandbook_2_GR.asp
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Νερού της Γης. 4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο, http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/peekpe4/proceedings/synedria4/stamoulis.pdf 

Brown Yoder, Μ. (1999), The Student WebQuest, Learning and Leading with 

Technology, Vol. 26 (7). 

Dodge, B. J. (1995). WebQuests: A technique for Internet based learning. Distance      

Educator, Vol.1, No.2, pp. 10-13. 

 

March, Tom (2004). The learning power of WebQuests, Educational Leadership, 

Vol.61, No 4, pp. 42-47. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Τα επιτεύγματα της Δράσης μας αναφορικά με τις οκτώ βασικές ικανότητες: 

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 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe4/proceedings/synedria4/stamoulis.pdf
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe4/proceedings/synedria4/stamoulis.pdf
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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 

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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Φύλλα εργασίας για εμπέδωση και αξιολόγηση 
 

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 

 

● Πότε υπογράφηκε η συνθήκη της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα; (ΕΟΚ) 

1. Το 1945 

2. Το 1957 

3. Το 1960 

 

● Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) το 

1. Το1989 

2. Το 1992 

3. Το 2004 

 

 

● Η Ευρωπαϊκή κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) ιδρύθηκε με τη Συνθήκη του 

Παρισιού 

1. Το 1951 

2. Το 1960 

3. Το 1968 

 

● Ο Ζαν Μονέ, πρώτος πρόεδρος του ανωτάτου συμβουλίου της ΕΚΑΧ και ένας από τους 

αρχιτέκτονες της Ε.Ε. καταγόταν από  

1. Τη Γαλλία 

2. Τη Γερμανία 

3. Το Βέλγιο 

 

● Ποιος από τους παρακάτω πολιτικούς συνέλαβε και προώθησε την ιδέα για τη δημιουργία 

του θεσμού της Ε.Ε; 

1. Ο Τζον Κένεντι 

2. Ο Ρομπέρ Σουμάν 

3. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ 
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● Ποιος Γάλλος πολιτικός είχε την ιδέα της κοινής διαχείρισης των βιομηχανιών έξι 

ευρωπαϊκών χωρών; 

1. Ο Σάρλ ντε Γκολ 

2. Ο Ζακ Ντελόρ 

3. Ο Ρομπέρ Σουμάν 

 

● Οι νόμοι της Ε.Ε. ψηφίζονται 

1. Από την ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ε.Ε. 

3. Από το συμβούλιο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

● Το Συμβούλιο της Ε.Ε απαρτίζεται 

1. Από τους Ευρωπαίους Επιτρόπους 

2. Από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

3. Από τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους των κυβερνήσεων 

των κρατών –μελών της Ε.Ε. 

 

 

● Για να ενταχθεί ένα κράτος μέλος στην Ε.Ε. απαιτείται συγκατάθεση από όλα τα κράτη-

μέλη της Ε.Ε.: 

1. Ναι 

2. Όχι 

3. Εξαρτάται από το μέγεθός του. 
 

● Με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας πόσα μέλη προβλέπεται να έχει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; 

1. 540 μέλη 

2. 690 μέλη 

3. 751 μέλη 
 

● Οι εκλογές για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πραγματοποιούνται κάθε 

1. Τρία χρόνια 

2. Πέντε χρόνια 

3. Επτά χρόνια 
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● Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

1. Ορίζονται από την κυβέρνηση κάθε χώρας μέλους 

2. Εκλέγονται από τους πολίτες της Ε.Ε 

3. Ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

● Πόσους εκπροσώπους διαθέτει κάθε κράτος-μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

1. 1 

2. 2 

3. 3 
 

● Πόσους Ευρωβουλευτές διαθέτει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρούσα 

περίοδο; 

1. 12 

2. 24 

3. 32 
 

● Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

1. Εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ε.Ε. 

2. Θεσπίζει τους κανόνες λειτουργίας της Ε.Ε. 

3. Επιβλέπει την εφαρμογή των κοινών πολιτικών και διαχειρίζεται τον 

προϋπολογισμό και τα προγράμματα της Ε.Ε. 

● Πόσοι είναι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι; 

1. 21 

2. 27 

3. 31 

 

● Με ποια συνθήκη ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

1. Του Παρισιού 

2. Του Άμστερνταμ 

3. Του Μάαστριχτ 

 

● Για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οι Ευρωπαϊκές οδηγίες είναι 

1. δεσμευτικές 

2. προαιρετικές 

3. συμβουλευτικές 

 

● Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απαρτίζεται 

1. Από ένα δικαστή από κάθε χώρα μέλος 
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2. Από τους υπουργούς δικαιοσύνης των χωρών μελών 

3. Από τους πρωθυπουργούς των χωρών μελών 

 

● Ποιο θεσμικό όργανο ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε. 

1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

2. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

● Πώς ονομάζονται τα κριτήρια που οφείλει να εκπληρώνει ένα κράτος-μέλος προκειμένου να 

ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ; 

1. Κριτήρια εναρμόνισης 

2. Κριτήρια σύγκλισης 

3. Κριτήρια υιοθέτησης 

 

● Από πού προέρχονται τα χρήματα με τα οποία η Ε.Ε. χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο κομμάτι 

του προϋπολογισμού της: 

1. Από τις εισφορές όλων των κρατών-μελών 

2. Από διεθνή δάνεια 

3. Από ιδίους πόρους 

 

● Όταν μία χώρα δεν εναρμονίζεται με τις κοινοτικές οδηγίες τότε: 

1. Διώκεται ποινικά ο πρωθυπουργός της 

2. Της επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη συμμόρφωση 

3. Διαγράφεται από την Ε.Ε. 

 

● Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου; 

1. Στην Αθήνα 

2. Στο Λουξεμβούργο; 

3. Στη Χάγη; 

 

● Οι συνοριακοί έλεγχοι προϊόντων εντός της Ε.Ε. έχουν καταργηθεί: 

1. Ναι 

2. Όχι 

3. Εξαρτάται από το προϊόν 

● Όταν ένας εθνικός και ένας ευρωπαϊκός νόμος έλθουν σε σύγκρουση, ποιος εφαρμόζεται; 

1. κανένας 
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2. ο εθνικός 

3. ο ευρωπαϊκός 

 

● Πού μπορεί να καταφύγει ένας ευρωπαίος πολίτης όταν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα 

δικαιώματά του και έχει εξαντλήσει τα ένδικα μέσα στη χώρα του; 

1. Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

2. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

3. Στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

 

● Από τι εξαρτάται ο αριθμός ψήφων κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. κατά τη λήψη των 

αποφάσεων: 

1. Από τη γεωγραφική θέση 

2. Από τον πληθυσμό 

3. Από την έκταση 

 

● Ποιο θεσμικό όργανο έχει νομοθετική πρωτοβουλία 

1. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
 

 

● Πότε έγινε η Ελλάδα μέλος της Ε.Ε. 

1. Το 1981 

2. Το 1992 

3. Το 2000 
 

● Ποιες χώρες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε 

1. Κίνα 

2. Ρωσία 

3. Κροατία, Ισλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας και 

Τουρκία 
 

● Ποια γυναίκα ήταν η πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου; 

1. Η Μάργκαρετ Θάτσερ 

2. Η Άντζελα Μέρκελ 

3. Η Σιμόν Βέιλ 
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● Πότε υπογράφηκε η συνθήκη του Σένγκεν; 

1. Το 1980 

2. Το 1985 

3. Το 1990 

 

● Σε ποια πόλη βρίσκεται η έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

1. Στις Βρυξέλλες 

2. Στο Παρίσι 

3. Στο Στρασβούργο 

 

● Πώς ονομάζονται οι πολέμιοι του θεσμού της Ε.Ε. 

1. ευρωατλαντιστές 

2. ευρωσκεπτικιστές 

3. ευρωσιάτες 

 

● Ποια από τις παρακάτω χώρες δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του Ευρώ 

1. Φινλανδία 

2. Ηνωμένο Βασίλειο 

3. Μάλτα 

 

● Ο Ύμνος της Ευρώπης είναι τμήμα της 9
ης

 συμφωνίας του Μπετόβεν και ονομάζεται 

1. Ωδή στην Ελευθερία 

2. Ωδή στην Ισότητα 

3. Ωδή στη Χαρά 

 

● Ποιο είναι το ευρωπαϊκό γνωμικό; 

1. Όλοι για έναν, ένας για όλους 

2. Ενότητα στην πολυμορφία 

3. Τάξη και ασφάλεια 

 

● Πότε γιορτάζεται η ημέρα της Ευρώπης; 

1. Στις 15 Μαρτίου 

2. Στις 9 Μαϊου 

3. Στις 7 Νοεμβρίου 
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● Η διατήρηση της πολυμορφίας των λαών της Ευρώπης είναι στόχος της Ε.Ε. 

1. Ναι 

2. Όχι 

3. Μόνο για το θέμα της θρησκείας 

 

● Οι επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. είναι 

1. 12 

2. 23 

3. 27 

 

● Οι ευρωβουλευτές, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, μπορούν να χρησιμοποιούν 

1. Μόνο τα αγγλικά 

2. Μόνο τα γερμανικά 

3. Μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 

 

● Ποια είναι η τηλεφωνική γραμμή καταναλωτή; 

1. 1520 

2. 1588 

3. 1821 

 

● Ποιος είναι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης ανάγκης; 

1. 100 

2. 112 

3. 141 

 

● Τι δηλώνει η ευρωπαϊκή ετικέτα ECO πάνω στα προϊόντα: 

1. Ότι είναι προϊόν της Ε.Ε 

2. Ότι είναι οικολογικό προϊόν 

3. Ότι είναι προϊόν που παράγει ήχους 

 

● Πώς ονομάζεται το σύνολο των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα; 

1. Ευρωζώνη 

2. Ζώνη του χρήματος 

3. ευρωχώρες 
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● Πόσα διαφορετικά κέρματα έχει το ευρώ; 

1. 6 

2. 8 

3. 10 

 

● Πόσες χώρες ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ; 

1. 10 

2. 16 

3. 27 

 

● Ποιο έτος κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα 

του ευρώ; 

1. Το 1999 

2. Το 2002 

3. Το 2004 

 

● Ποια είναι η ονομασία του ευρωπαϊκού διαστημικού πυραύλου; 

1. Αριάν 

2. Απόλλων 

3. Σπούτνικ 

 

Περιβάλλον 

 

● Πώς ονομάζεται ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα της Ε.Ε. για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

1. Κyoto 2000 

2. Natura 2000 

3. Sengen 2000 

 

● Πότε θεσμοθετήθηκε το δίκτυο Natura 2000 

1. To 1990 

2. To 1992 

3. To 2002 
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● Πόσες προστατευόμενες περιοχές περιλαμβάνει τι δίκτυο Νatura 2000, το βασικό εργαλείο της 

πολιτικής βιοποικιλότητας της Ε.Ε. 

1. Πάνω από 1.000 

2. Πάνω από 26.000 

3. Πάνω από 100.000 

 

● Η Διεθνής ημέρα Βιοποικιλότητας γιορτάζεται στις  

1. 8 Απριλίου 

2. 22 Μαϊου 

3. 4 Ιουλίου 

 

 ● Ο μεγαλύτερος πληθυσμός καφέ αρκούδας στις μεσογειακές χώρες της Ε.Ε. ζει 

1. Στην Ελλάδα 

2. Στην Ισπανία 

3. Στην Ιταλία 

 

● Η ευρωπαϊκή νομοθεσία  απαγορεύει τη χρήση αυτών των υλικών για την κατασκευή νέων 

ψυγείων: 

1. μετάλλων 

2. χλωροφθορανθράκων 

3. πλαστικών 

 

● Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται για την πρόληψη της ρύπανσης των ακτών από  

1. Τα φεριμπότ 

2. Τα πετρελαιοφόρα 

3. Τα αλιευτικά σκάφη 

 

● Το Πρωτόκολλο του Κιότο αφορά 

1. Την προστασία των φαλαινών 

2. Τη μείωση των πυρηνικών σταθμών 

3. Τη μείωση εκπομπής των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου 
 

● Τι ποσοστό των εδαφών της Ε.Ε. καταλαμβάνουν περίπου οι αγροτικές εκτάσεις; 

1. 50% 

2. 75% 

3. 90% 
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Αντιστοιχία 

 

Α.     Ευρωπαϊκή Επιτροπή          α. Δεν είναι θεσμικό όργανο της Ευρ. Ένωσης. 

Β.     Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο                          β. Εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της Ευρώπης. 

                                                                              Μπορεί να προτείνει νέους νόμους. 

Γ.     Ευρωπαϊκό Συμβούλιο                             γ. Εκπροσωπεί τους πολίτες της Ε.Ε. Μπορεί να  

                                                                             τροποποιήσει και να συν-υιοθετήσει προτάσεις 

                                                                             για νέους νόμους. 

Δ.     Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης      δ. Παρέχει πολιτική ηγεσία στην Ε.Ε. 

Ε.     Συμβούλιο της Ευρώπης                         ε.  Εκπροσωπεί τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Μπορεί  

                                                                        να τροποποιήσει και να συν-υιοθετήσει  

                                                                        προτάσεις για νέους νόμους. 

 

 

Σωστό –Λάθος 

               Σωστό        Λάθος 

 

1. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου    

διορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις 

 

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομαζόταν παλιότερα         

      Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

 

3. Αν παρουσιαστούν διαφωνίες μεταξύ ενός εθνικού  

Νόμου και ενός Ευρωπαϊκού, τότε τον τελικό λόγο   

τον έχει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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4. Η τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

έγινε το 2004                                                                            

 

5.   Όλες οι αποφάσεις στην Ε.Ε. λαμβάνονται ομόφωνα.  

 

 

Βιβλιογραφία: 

◦ Στον αστερισμό της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 

◦ Το βιβλίο των Νέων της Ευρώπης 2011-2012 (Βοήθημα των Καθηγητών), European 

Union, 2011 

◦ http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMZN98YBZG_q.html 
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