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Το έργο αυτό διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmsus+ το οποίο 

διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Νεολαίας του Ευρωπαϊκού κέντρου 

για την εκπαίδευση και την Νεολαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εθνικός 

οργανισμός Τσεχίας) και πραγματοποιήθηκε με την χρηματοδότηση από την 

Ευρωπαική Ένωση. Η Τσέχικη Εθνική Μονάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις γνωμοδοτήσεις που 

περιέχονται.   
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Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόγραμμα Socires, διαπραγματεύεται ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, αυτό της 

Κοινωνικής Ευθύνης. Η κοινωνική ευθύνη συμπεριλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη 

του Γυμνασίου(ηλικίας 11-14 ετών) και του Λυκείου (ηλικίας 15-18 ετών).Διδάσκει 

στα παιδιά τα βασικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις, ζώντας σε  κοινωνικά 

οργανωμένα σύνολα.  

Παρ’ όλα αυτά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν παρατηρηθεί πρωτοφανής αλλαγές 

στις κοινωνίες. Η διαδικασία ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, μετά τη 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας: οι τομείς της εθνικής (και παγκόσμιας) 

οικονομίας που βασίζονται στην πληροφόρηση αυξήθηκαν έντονα. Προς τα τέλη του 

αιώνα, η μικροηλεκτρονική αναπτύχθηκε ακόμη πιο γρήγορα και με την εισαγωγή 

ψηφιακής τεχνικής δημιουργήθηκε μια τεράστια χωρητικότητα αποθήκευσης. 

(Σήμερα, η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων εκτιμάται ότι είναι 

14.000 exabytes, δηλ. 14 zettabytes = 14 x 10 21 bytes και ακόμη και ένα τέτοιο ποσό 

θεωρείται ότι δεν είναι αρκετό: η ζήτηση είναι 20,8 zettabytes.) 

Με βάση αυτή τη τεράστια αποθηκευτική ικανότητα, το διαδύκτιο, το κινητό 

τηλέφωνο,το facebook και άλλα ψηφιακά φαινόμενα ήρθαν στη ζωή μας και 

αναπτύχθηκαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Μια νέα εποχή και ένας νέος ψηφιακός κόσμος 

είχε  πλέον δημιουργηθεί.  

Η ψηφιακή εποχή έχει αλλάξει τον κόσμο και την κοινωνία εξ ολοκλήρου. Τα παιδιά 

περνούν πολλές ώρες στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Δημιουργούν  ομάδες και φιλίες με άτομα που δεν έχουν δει ποτέ, είναι μέλη πολλών 

εικονικών κοινοτήτων, με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι τα παιδιά μας σήμερα είναι 

πολίτες της κοινωνίας της ψηφιακής εποχής. 

Με την εμφάνιση της ψηφιακής εποχής, η κοινωνικές (ή οι πολιτικές) ικανότητες 

έχουν μεταβληθεί εξ’ ολοκλήρου. Η αντικατάσταση του κινήτρου έναντι της 

χειραγώγησης έχει αγγίξει υψηλά επίπεδα: η ενσυναίσθηση, η φιλία, η αλληλεγγύη 

και όλες πολλές άλλες αξίες, έχουν αλλάξει ριζικά. Μερικές ακόμα εξαφανίστηκαν 
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ως απαρχαιωμένες, ενώ άλλες επαναπροσδιόρισαν το νόημα τους και απέκτησαν νέα 

στοιχεία.  

Παράλληλα, πρέπει να εξετάσουμε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα. Εάν η ψηφιακή 

εποχή έχει φέρει νέες προκλήσεις στα παιδιά μας και εάν έχει φέρει ακόμα 

μεγαλύτερα, σχεδόν αξεπέραστα εμπόδια στους δασκάλους τους.  Για να διδάξουμε 

τα παιδιά στην ψηφιακή εποχή, δεξιότητες κοινωνικής ευθύνης, πρέπει πρώτα να 

διδάξουμε τους δασκάλους τους. Αποτελεί λοιπόν, μια πρωτόγνωρη πρόκληση στην 

οποία καλούνται να ανταποκριθούν και οι δύο στην ψηφιακή εποχή. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, τα παιδιά είναι πιο πεπειραμένα και έμπειρα από τους δασκάλους και τουε 

γονείς τους. Όλα όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν έχουν καταρρεύσει: δεν είναι πλέον 

πιο έμπειροι οι δάσκαλοι ή οι γονείς που διδάσκουν τους μαθητές ή τα παιδιά τους, 

αλλά αντίστροφα. Για τον λόγο αυτό καλούμαστε να εκπονήσουμε όχι μόνο 

εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές ηλικίας 12-14 και 15-18 ετών, αλλά και να 

επεξεργαστούμε τα μέσα υποστήριξης των εκπαιδευτικών (TSM) ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο (ή τουλάχιστον εξίσου καλά) προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν τα ζητήματα του ψηφιακής εποχή.  

Η προετοιμασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών - αυτό είναι το έργο του 

παρόντος έργου- SOCIRES και γι 'αυτό επεξεργαζόμαστε την έννοια του τρόπου 

εκπλήρωσης του έργου αυτού. 

Τέλος, θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει να μελετήσουμε οκτώ θέματα εκ των 

προτέρων, ακόμη και πριν από τη διατύπωση της αίτησης. Δεν επιλέξαμε να κάνουμε 

όμως κάτι τέτοιο καθώς θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στις ομάδες-στόχους μας 

να εκφράσουν τη γνώμη τους για το τι να τους διδάξουν. Ακόμα, θέλαμε να δώσουμε 

την ευκαιρία στους καθηγητές να προτείνουν τα θέματα και τις ιδέες που κρίνουν 

σημαντικές, για το τι να διδαχθούν αναφορικά με το θέμα - και αν λέμε ότι τα παιδιά 

έχουν περισσότερες γνώσεις από την προηγούμενη γενιά, να τους δώσουμε επίσης 

την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους - τουλάχιστον στην επιλογή του τελικού 

περιεχομένου του θέματος. Αυτή η μεθοδολογία δούλεψε καλά: ρωτήθηκαν 

περισσότεροι από εκατό δάσκαλοι από όλες τις χώρες εταίρους και για τις δύο 

ηλικιακές ομάδες και πρότειναν 151 Διαφορετικά θέματα! Επίσης, ρωτήσαμε δεκάδες 

παιδιά που είχαν επίσης λόγο στη διατύπωση της παρούσας ιδέας. Ως εκ τούτου, οι 
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εταίροι είναι σίγουροι ότι η έννοια και το περιεχόμενό της αντικατοπτρίζουν 

πραγματικά τις διεθνείς απόψεις και προσδοκίες. 

ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΙΙ.1 Κανονισμοί διδασκαλίας, περιεχόμενο, πρακτική και εμπειρία 

Η εκπαίδευση για την αγωγή του πολίτη, αποτελεί μέρος του σχολικού προγράμματος 

σπουδών σε όλες τις χώρες εταίρους, αλλά με κάποιες σημαντικές διαφορές. Στην 

Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία θεωρείται ξεχωριστό θέμα με 

ένα ορισμένο αριθμό εβδομαδιαίων ωρών, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία και την 

Ιταλία η εκπαίδευση στην ιθαγένεια διδάσκεται ως διαπολιτισμικό θέμα ή / και ως 

μέρος της διδασκαλίας της Ιστορίας. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη 

ανάγκη για σημαντική αύξηση του χρόνου και των δραστηριοτήτων για να αφιερωθεί 

σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από τον 

προσαρμοστικό του χαρακτήρα, ο οποίος καθορίζεται από τους πολυάριθμους νόμους 

και διατάγματα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσον 

αφορά την ενεργή συμμετοχή του πολίτη, τα προγράμματα διδασκαλίας στην Ελλάδα 

αποσκοπούν στην προαγωγή της (τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση), γύρω από τρεις αλληλοσυνδεόμενους πυλώνες: α) να 

ενθαρρύνουν  τη δημόσια διαβούλευση με σκοπό την προώθηση και, όπου 

χρειάζεται, την υπεράσπιση του κοινού καλού, β) να εμφυσήσουν στους νέους την 

έννοια της ταυτότητας δίνοντας βάση στους κανόνες της αμοιβαιότητας και της 

ανοχής και γ) να κάνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν δυναμικά τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η δημιουργία δημοκρατικών ιδρυμάτων που βασίζονται στις έννοιες της 

δημοκρατικής ιθαγένειας και της ελευθερίας του πολίτη. 

Όπως αντικατοπτρίζεται στο πρόγραμμα σπουδών, το έγγραφο αναφέρει: «Στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση για αγωγή του πολίτη είναι τόσο 

διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό θέμα όσο και ξεχωριστό θέμα από μόνο του. Στην 
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κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση στην αγωγή του 

πολίτη προσφέρεται ως ξεχωριστό θέμα από μόνη της και ενσωματώνεται σε διάφορα 

θέματα. Κατά το τρίτο έτος της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 

ξεχωριστή κοινωνική και πολιτική εκπαίδευση διδάσκεται σε δύο περιόδους την 

εβδομάδα. Κατά το δεύτερο έτος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 

ξεχωριστό θέμα εισαγωγής στο δίκαιο και τα πολιτικά δικαιώματα διδάσκεται σε δύο 

περιόδους εβδομαδιαίως. Συγκεκριμένα: «Ο επανασχεδιασμός αυτός επικεντρώνεται 

σε μια βιωματική προσέγγιση της γνώσης η οποία, μεταξύ άλλων, βασίζεται επίσης 

στην «αγωγή του πολίτη» και στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών, δηλαδή στην ικανότητα αναγνώρισης και αποδοχής διαφορών, 

επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς βία, ανάληψης της ευθύνης των πολιτών, 

δημιουργίας θετικών και δημιουργικών, και όχι καταπιεστικών σχέσεων και ενεργής 

συμμετοχής  στη λήψη αποφάσεων και σε συλλογικές μορφές δημοκρατίας. Γίνεται 

επομένως προσπάθεια να υιοθετηθούν στο σχολείο αποτελεσματικά μοντέλα 

διδασκαλίας που εστιάζουν περισσότερο στην έρευνα, τη συνεργασία και τη δράση. 

 

 

ΤΣΕΧΙΑ 

Το 2004 πραγματοποιήθηκε μια μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της 

Τσεχίας. Το παλιό αναλυτικό πρόγραμμα, αντικαταστάθηκε από ένα νέο, που 

αποκαλείται Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο για τη Δημοτική Εκπαίδευση (FEP 

EE). Στη βάση του, κάθε σχολείο, δημιουργεί το δικό του σχολικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Το θέμα του έργου του σχολείου μας είναι μέρος της «Εκπαίδευσης για 

την Αγωγή του πολίτη / Ο άνθρωπος και η κοινωνία». Το περιεχόμενό του χωρίζεται 

σε δύο μέρη: 1) Ο άνθρωπος στην κοινωνία: το σχολείο, ο δήμος, η περιοχή, η χώρα, 

η πολιτιστική ζωή, οι ανθρώπινες συναντήσεις, οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι αρχές 

της ανθρώπινης συνύπαρξης. ο πολίτης, η κοινωνία των πολιτών και το κράτος - ο 

πολίτης ως υπεύθυνο μέλος της κοινωνίας, ο χάρτης των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πολίτη · οι 

θεμελιώδεις αρχές και αξίες ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος (δικαίωμα, 

δικαιοσύνη, διαφοροποίηση, ποικιλομορφία) · οι βασικές αρχές της συνύπαρξης με 

τις μειονότητες (σχέσεις με άλλους, σεβασμός των ταυτοτήτων, αμοιβαία επικοινωνία 
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και συνεργασία, αιτίες παρεξήγησης και πηγές συγκρούσεων) · 2) Κράτος και δίκαιο: 

τα νομικά θεμέλια του κράτους, η κρατική διοίκηση και οι τοπικές αρχές, οι αρχές 

της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το νομικό σύστημα της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, η παράνομη συμπεριφορά, ο νόμος στην καθημερινή ζωή, μορφές 

συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή - εκλογικά συστήματα και δημοκρατικές 

εκλογές και πολιτική, ο δήμος ως βασική μονάδα κρατικής διοίκησης · κοινωνικές 

οργανώσεις και κινήματα, δημοκρατικές αρχές ως μορφές διακυβέρνησης και 

τρόπους λήψης αποφάσεων -δημοκρατία ως αντιστάθμισμα της δικτατορίας και της 

αναρχίας, αρχές δημοκρατίας, βασικές κατηγορίες της λειτουργίας της δημοκρατίας 

(δικαιοσύνη, τάξη, κανόνας, νόμος, δικαίωμα, δημόσια ηθική) · τη σημασία του 

Συντάγματος ως θεμελιώδους νόμου της χώρας · δημοκρατικές μεθόδους επίλυσης 

συγκρούσεων τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στην κοινωνία. 

Οι βασικές ικανότητες είναι ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων 

και αξιών που είναι σημαντικές για την προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου και για τη 

συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία. α) Κοινωνική και προσωπική ικανότητα: 

αποτελεσματική συνεργασία σε μια ομάδα. Συμμετέχοντας μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς - για τη θέσπιση των κανόνων των ομαδικών εργασιών, επηρεάζοντας 

θετικά την ποιότητα της συνεργατικής εργασίας, αναγνωρίζοντας ή αποδεχόμενοι ένα 

νέο ρόλο στις ομαδικές δραστηριότητες. συμμετέχοντας στη δημιουργία μιας φιλικής 

ατμόσφαιρας στην ομάδα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των καλών διαπροσωπικών 

σχέσεων, εξετάζοντας και σεβόμενοι τους άλλους όταν αλληλεπιδρούν μαζί τους. 

Προσφέροντας βοήθεια ή ζητώντας αντίστοιχα όταν προκύψει ανάγκη, 

συμβάλλοντας σε μια συζήτηση μέσα σε μια μικρή ομάδα καθώς και σε μια ανοιχτή 

συζήτηση με ολόκληρη την τάξη. Κατανοώντας την ανάγκη για αποτελεσματική 

συνεργασία με άλλους όταν αντιμετωπίζουν ένα έργο που έχει ανατεθεί, εκτιμώντας 

την εμπειρία των άλλων με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις και αντλώντας 

διδάγματα από όσα λένε και κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Δημιουργώντας μια θετική 

εικόνα για τον εαυτό τους ίδιους, η οποία στηρίζεται την αυτοπεποίθηση και την 

εξέλιξη του ατόμου, τον έλεγχο της συμπεριφοράς του, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα 

αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτοσεβασμού. β) Πολιτική Αρμοδιότητα: με σεβασμό 

στις πεποιθήσεις και τις εγγενείς αξίες των άλλων, να είναι σε θέση να 

συνειδητοποιήσουν τη θέση τους, απορρίπτοντας καταπιεστικές συμπεριφορές, 

συνειδητοποιώντας το καθήκον τους να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε σωματική και 
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ψυχολογική βία, την κατανόηση των βασικών αρχών των νόμων και των κοινωνικών 

κανόνων πραγματοποιώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο και 

εκτός σχολείου. να αποφασίζουν υπεύθυνα, όπως απαιτεί η συγκεκριμένη κατάσταση. 

Να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια μέσω των ικανοτήτων 

τους, ενεργώντας υπεύθυνα σε καταστάσεις κρίσης και καταστάσεις όπου κινδυνεύει 

η ζωή και η υγεία του ανθρώπου. Να σέβονται, να προστατεύουν και να εκτιμούν τις 

παραδόσεις καθώς και την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, επιδεικνύοντας μια 

θετική στάση απέναντι στα έργα τέχνης, την αίσθηση του πολιτισμού και την 

δημιουργικότητα, συμμετέχοντας ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές 

δραστηριότητες. Να κατανοούν τις βασικές οικολογικές αρχές και τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, τηρώντας τις απαιτήσεις για ένα περιβάλλον ποιότητας λαμβάνοντας 

αποφάσεις που υποστηρίζουν και προστατεύουν την υγεία και είναι ευνοϊκές για την 

μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. 

 

Τα διαθεματικά μαθήματα στο FEP EE είναι οι θεματικοί τομείς των σημερινών 

προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου και έχουν γίνει ένα σημαντικό και απαραίτητο 

μέρος της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών είναι: α) Η ηθική, ο  

χαρακτήρας και η κοινωνική εκπαίδευση: ανάπτυξη χαρακτήρων, κοινωνική 

ανάπτυξη (εξοικείωση με ανθρώπους, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία, 

συνεργασία και ανταγωνισμός- ικανότητες επίλυσης και λήψης αποφάσεων, αξίες, 

στάσεις, πρακτική ηθική), β) πολιτική εκπαίδευση για τη Δημοκρατία: Κοινωνία των 

πολιτών και σχολείο - το σχολείο ως πρότυπο μιας ανοικτής εταιρικής σχέσης και 

δημοκρατικής κοινωνίας, δημοκρατικού κλίματος και δημοκρατικών σχέσεων. 

Τρόποι εφαρμογής των δημοκρατικών αρχών και αξιών στην καθημερινή ζωή του 

σχολείου (σημασία της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη διοίκηση φοιτητών - 

φοιτητικά συμβούλια ή ακαδημαϊκές ομάδες), μορφές συμμετοχής του μαθητή στη 

ζωή της τοπικής κοινότητας, συνεργασία μεταξύ σχολικών και διοικητικών φορέων 

και φορέων του δήμου. Τα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εισήχθησαν 

σταδιακά σε όλους τους τομείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το FEP των 

επιμέρους δευτεροβάθμιων σχολείων διαφέρει ελαφρώς. Παρ 'όλα αυτά, 

περιλαμβάνει πάντα βασικές δεξιότητες και διατομεακό θέμα που αντιστοιχεί στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Το ουγγρικό σύστημα διδασκαλίας ακολουθεί το πρότυπο του «πρωσικού» για 

τουλάχιστον ένα αιώνα και δεν έχει αλλάξει πρόσφατα. Δηλαδή, διδάσκονται το 

γεγονός και τη γνώση και όχι την ικανότητα - δηλαδή, πώς να χρησιμοποιηθεί η 

γνώση. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την ανάγκη αλλαγής της διδασκαλίας με 

προσανατολισμό στις ικανότητες, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ορατές αλλαγές. 

Όσον αφορά τις κοινωνικές και πολιτικές γνώσεις, διδάσκεται ως μέρος της ιστορίας 

στη βαθμίδα 8 - υπάρχουν 42 μαθήματα και η κοινωνική γνώση διδάσκεται στις 31-

37 μαθήματα, δηλαδή περίπου το 10% του διδακτικού υλικού. Δεδομένου ότι 

διδάσκονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές δεν δίνουν μεγάλη προσοχή 

σε αυτό. Δηλαδή, συνοψίζοντας, η κοινωνική και η ατομική ικανότητα δεν 

εκπαιδεύονται de facto στα δημοτικά σχολεία. (Ή αν ναι, διδάσκονται με πολύ 

χαμηλή απόδοση.) Αυτό είναι καταστροφικό, ιδίως επειδή ένα σημαντικό μέρος των 

μαθητών δεν συνεχίζει την εκπαίδευση στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το διδακτικό υλικό καλύπτει τις βασικές γνώσεις: δημοκρατία, κόμματα, σύστημα 

ψηφοφορίας, σύνταγμα κλπ. Υπάρχει κάποιο διδακτικό υλικό και στις βαθμίδες 5 και 

6 ("Κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές γνώσεις") που καλύπτουν γνώσεις που 

αποκτήθηκαν και στα δημοτικά σχολεία. 

Η κοινωνική γνώση διδάσκεται πάλι στο πλαίσιο της «ιστορίας» και η βασική 

αναλογία της «κοινωνικής και αστικής» γνώσης έναντι της ιστορίας στην τάξη 12 

είναι παρόμοια με εκείνη του δημοτικού σχολείου. Ωστόσο, υπάρχει επιπλέον 

διδακτικό υλικό σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και υπάρχει επίσης ένα "βιβλίο 

εργασίας" που προσπαθεί να αυξήσει τον προσανατολισμό των ικανοτήτων. Βασικά, 

οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν πολύ περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω θέμα. Τα θέματα που συζητούνται είναι 

παρόμοια με αυτά του δημοτικού σχολείου: σύνταγμα, ψηφοφορία, δημοκρατία, 

διανομή ενέργειας κ.λπ. 

Σημαντικό πρόβλημα στην Ουγγαρία είναι το μεγάλο ποσοστό ανεπάρκειας στο 

διδακτικό προσωπικό. Σήμερα, λόγω αυτής της κατάστασης, η ουγγρική στοιχειώδης 
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και δευτεροβάθμια εκπαίδευση "λειτουργεί" σε επίπεδο 79%. Οι ώρες διδασκαλίας 

διατηρούνται, αλλά αρκετές ώρες τρέχουν με εκπαιδευτικούς αντικαταστάτες χωρίς 

κατάλληλη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

 ΙΤΑΛΙΑ  

Το εθνικό πρόγραμμα διδασκαλίας στην Ιταλία διαπιστώνει ότι οι μαθητές τόσο στον 

πρώτο κύκλο (ηλικίας 11-14 ετών) όσο και στον δεύτερο κύκλο (ηλικίας 15-19 ετών) 

αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το "Αγωγή του Πολίτη", χωρίς ειδική 

πρόβλεψη ωρών. Προκειμένου να προωθηθεί η γνώση του θεσμικού πλουραλισμού, 

που ορίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη, ενεργοποιούνται επίσης πρωτοβουλίες για 

τη μελέτη των περιφερειακών καταστατικών περιφερειών με ατομική αυτονομία. Στα 

σχέδια μελέτης της Αυτόνομης Επαρχίας του Trento προβλέπεται ότι σε όλες τις 

σχολικές παραγγελίες σχεδιάζονται ενεργές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον 

τομέα της ιθαγένειας. 

Οι δημόσιες και κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται από το ιταλικό σχολικό σύστημα 

ως διαδεδομένες δεξιότητες διδασκαλίας: δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα 

διδασκαλίας, αλλά όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να συμβάλλουν στη μάθηση τους. 

 

  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Το εθνικό πρόγραμμα σπουδών ισχύει για όλα τα σχολεία. Συνεπώς, οι 

δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης είναι παρόμοιες. Ο νόμος περί 

εκπαίδευσης του 2011 εισήγαγε τον γενικό στόχο της εκπαίδευσης: δεξιότητες, 

ικανότητες και συμπεριφορές για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Στο στάδιο 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η «Αγωγή του Πολίτη» ήταν και εξακολουθεί να 

διδάσκεται στην 3η και 4η τάξη, 1 ώρα την εβδομάδα. 

Όσον αφορά το γυμνάσιο, έχουν σημειωθεί κάποιες αλλαγές. Πριν από το 2017 μόνο 

η 7η και η 8η τάξη διδάσκονται την ‘Αγωγή του Πολίτη’. Τώρα, με την ελπίδα για 

μια νέα προοπτική, η Κοινωνική Εκπαίδευση (1 ώρα την εβδομάδα) εισήχθη στο 

γυμνάσιο σε όλες τις βαθμίδες (5-8η) ως εξής: Κριτική σκέψη και δικαιώματα του 
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παιδιού - 5η τάξη (εισήχθη το 2017), Διαπολιτισμική εκπαίδευση - 6η τάξη (εισήχθη 

το 2018), Εκπαίδευση για μια δημοκρατική υπηκοότητα - 7η τάξη (θα εισαχθεί το 

2019), Οικονομική και οικονομική εκπαίδευση - 8η τάξη. (θα εισαχθεί το 2020). 

Το νέο μάθημα ανήκει στην περιοχή σπουδών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας και 

διδάσκεται συνήθως από καθηγητές ιστορίας. 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Στα δημοτικά σχολεία, η «Αγωγή του Πολίτη» διδάσκεται στην ανώτερη βαθμίδα του 

σχολείου. Το μάθημα αυτό βοηθά τους μαθητές στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν την ιστορία και τη δομή των πολιτικών 

θεσμών και τους ενδιαφέρει να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή και προάγει την 

πίστη στις βασικές αξίες της κοινωνίας μας. 

Η «Αγωγή του Πολίτη» βοηθά επίσης τους μαθητές να κατανοήσουν το οικογενειακό 

και το σχολικό περιβάλλον. Παρέχει γνώση σχετικά με το χωριό, την περιοχή, τη 

χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέμα βοηθά επίσης τους μαθητές να 

κατανοήσουν τον εαυτό τους. Τους διδάσκει να κατανοήσουν τη δημοκρατία, τα 

δικαιώματα και τις ευθύνες τους και τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων. Παρέχει 

βασικές γνώσεις σχετικά με το νόμο και την οικονομία στη χώρα τους. 

 

 

ΙΙ.2 ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Όλες οι χώρες εταίροι είναι ικανές να υιοθετήσουν ενεργητικές μεθόδους 

διδασκαλίας για να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές σε κοινωνικές και πολιτικές 

γνώσεις και να τους εμφυσήσουν κοινωνικές και δημοκρατικές δεξιότητες. Αυτό 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσω στρατηγικών μάθησης που προϋποθέτουν διαδραστικές 

μεθόδους διδασκαλίας με επίκεντρο τον σπουδαστή και συνεπάγονται ενεργό 

συμμετοχή σε πραγματικές καταστάσεις, στην καθημερινή ζωή και την κοινότητα 

των μαθητών. Όσο πιο αυθεντική είναι η μαθησιακή εμπειρία των σπουδαστών, τόσο 

πιο επιτυχημένη θα είναι η εκπαίδευση των πολιτών. 
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ΕΛΛΑΔΑ 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το σχολείο για την αγωγή του πολίτη αποτελούνται: 

από το πρόγραμμα σπουδών, τις σχετικές αρχές, αλλά περιλαμβάνει επίσης μεθόδους 

διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι. Επιπλέον, ένα άλλο πολύ σημαντικό 

εργαλείο είναι η επεξεργασία γενικών πολιτικών θεμάτων και ζητημάτων κατά τη 

διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από το θέμα που διδάσκεται, μέσω 

της ανάπτυξης σχετικών συζητήσεων. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα στην οποία 

διεξάγονται αυτές οι συζητήσεις είναι επίσης πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της 

πολιτικής ταυτότητας των σπουδαστών, όπως και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών 

σε διάφορες σχολικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και αποκτούν κάποια εξουσία, στοιχεία που είναι μέρος του 

"κρυμμένου προγράμματος σπουδών". 

 

ΤΣΕΧΙΑ 

Ανάμεσα στις σύνηθες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση του πολίτη, 

όπου οι σπουδαστές συνήθως εκπαιδεύονται αναφορικά με την κοινωνική ευθύνη, 

είναι οι μέθοδοι συζήτησης και βιωματικές δραστηριότητες. Η διδασκαλία 

διατομεακών θεμάτων, η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στους μαθητές 

πραγματοποιείται συχνά μέσω της διδασκαλίας των σχεδίων, η οποία επιδιώκει να 

συνδέσει τις γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους. Το έργο θεωρείται περίπλοκο, στο 

οποίο οι μαθητές επιλύουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη 

μέθοδο διδασκαλίας, οι μαθητές οδηγούνται στην ανεξάρτητη επεξεργασία 

ορισμένων σύνθετων καθηκόντων ή στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με 

την πραγματικότητα της ζωής. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
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Οι εκπαιδευτικοί που κατανοούν την ανάγκη να στραφούν στη διδασκαλία με 

προσανατολισμό τις ικανότητες, προσπαθούν να εισαγάγουν συγκεκριμένη 

μεθοδολογία που παρέχει περισσότερη ελευθερία, ανεξαρτησία και εμπλοκή ανάμεσα 

στους μαθητές. Χαρακτηριστικό είναι κυρίως στα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αλλά και στην ανώτερη τάξη των δημοτικών σχολείων. Τέτοιες μέθοδοι 

περιλαμβάνουν οργανωμένες συζητήσεις, μικρές διαλέξεις και παρουσιάσεις από 

τους μαθητές, ειδικά θέματα που επεξεργάζονται οι φοιτητές, δοκίμια, συνεργατική 

ομαδική εργασία κλπ. 

Ωστόσο, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με 

τις βασικές γνώσεις της ψηφιακού κόσμου. Εδώ υπάρχει μια αμφιλεγόμενη 

κατάσταση: οι μαθητές γνωρίζουν τον ψηφιακό κόσμο, την τεχνολογία και τις 

ευκαιρίες συνήθως πολύ περισσότερο από τους δασκάλους τους (και πολύ 

περισσότερο από τους γονείς τους). Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας 

τόσο ευρύ και βαθύ χάσμα μεταξύ της γνώσης και του προσανατολισμού της 

επερχόμενης γενιάς και των γονέων/ δασκάλων τους- στην καλύτερη περίπτωση, των 

μελών της προηγούμενης γενιάς. Τα παιδιά είναι "ψηφιακά" όσον αφορά την στάση 

και τη σκέψη τους και οι γονείς συνήθως δεν μπορούν να βασίζονται σε κάτι 

περισσότερο από τις εμπειρίες της ζωής τους. Στη διδασκαλία συνήθως 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Όλα τα ιταλικά σχολεία υποχρεούνται να τρέχουν προγράμματα και δραστηριότητες 

που στοχεύουν στην προώθηση της εκπαίδευσης για της αγωγής του πολίτη καθώς 

και της γνώσης των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 

Τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναλαμβάνονται 

πολλές σχετικές πρωτοβουλίες προκειμένου οι σπουδαστές να είναι οι πραγματικά 

εμπλεκόμενοι πρωταγωνιστές που επιτυγχάνουν την παραγωγή διδακτικών/ 

εκπαιδευτικών προϊόντων και αποτελεσμάτων. 

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία διεξάγεται στα σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης όπου οι σπουδαστές ασχολούνται με την άσκηση της ενεργού ιδιότητας 

του πολίτη μέσω της σύστασης αντιπροσωπευτικού οργάνου γνωστού ως «Consulta 
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degli Studenti», του οποίου η αποστολή είναι να αναλάβει την ευθύνη για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, παρουσιάζοντας προτάσεις για μέτρα και υποδεικνύοντας 

λύσεις στα προβλήματα. 

Επιπλέον, και μόνο στην Αυτόνομη Επαρχία του Trento, ιδρύθηκε ένα ακόμη 

συμβούλιο σπουδαστών με τίτλο "Consiglio Provinciale dei Giovani" - "Επαρχιακό 

Συμβούλιο/Επαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας" με σκοπό και καθήκον να εκδίδει 

γνωμοδοτήσεις και να προτείνει νομοσχέδια σχετικά με θέματα κοντά τα 

ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις της νεολαίας. 

Τέλος, τόσο σε επαρχιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν σχέδια που 

στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το δίκαιο και την 

ιθαγένεια. Ιδιαίτερα σημαντικά: 

- Το σχέδιο "Παγκόσμια σχολεία", που προωθείται από την Αυτόνομη Επαρχία του 

Trento, με στόχο την παραγωγή διδακτικού υλικού και εργαλείων για τα δημοτικά 

σχολεία. 

- Το έργο "Εκπαιδεύστε στην αγωγή του πολότη: από τις βέλτιστες πρακτικές έως το 

βιογραφικό σημείωμα" του δικτύου σχολείων της επαρχίας Βαρέζε. 

- Το συνέδριο "Εκπαιδεύστε να ζήσετε με άλλους στο ΧΧΙ αιώνα: τι μπορεί να κάνει 

το σχολείο;" που προωθείται από την ένωση TreeLLLe. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Οι βέλτιστες πρακτικές /προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς 

σε όλα τα επίπεδα του σχολείου είναι: η κατανόηση των βασικών εννοιών, η σύνδεση 

των μαθημάτων με τις καθημερινές δραστηριότητες, η διδασκαλία των μαθητών στο 

σεβασμό των απόψεων και η προώθηση της κριτικής σκέψης, η γνώση των βασικών 

αξιών και αρχών της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, το σύνταγμα και το νόμο, την ανεκτικότητα για διαφορετικές αξίες, τις 

απόψεις και τις πεποιθήσεις, την ανάληψη ευθυνών και γνώσεων από την πραγματική 

ζωή, την εκμάθηση σε συναισθηματικά θετικό πλαίσιο, την προώθηση της 
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ανεκτικότητας ως πολύτιμου στόχου μιας δημοκρατικής κοινωνίας για δράσεις, που 

συμμετέχουν σε κοινοτική απόφαση. 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις: γνωρίζοντας τη σημασία κάθε ατόμου στην 

κοινωνία, την αίσθηση της ταυτότητας, χρησιμοποιώντας αυτό που οι μαθητές 

μαθαίνουν στην καθημερινότητά τους, συμμετέχοντας στην κοινότητα, 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την κοινωνία, γνωρίζοντας τις βασικές αξίες της 

δημοκρατίας, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δίκαιο και το σύνταγμα, 

τη διδασκαλία των μαθητών να εκφράζουν τις απόψεις τους και να σέβονται τις 

απόψεις των άλλων. 

 

 

ΙΙ.3 ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ  

Σε γενικές γραμμές, οι σύγχρονες γενιές, παρότι έχουν επίγνωση της σημασίας της 

ατομικής ευθύνης στην κοινωνία, δείχνουν λίγη επίγνωση και συνειδητοποίηση της 

αξίας των ικανοτήτων των πολιτών. Όλα τα σχολεία που ερωτήθηκαν υπογραμμίζουν 

τη σημασία μιας σχέσης μεταξύ της θεωρητικής και της πρακτικής γνώσης έτσι ώστε 

να αναπτυχθεί μια βαθύτερη συνείδηση των πολιτών στους νέους. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Μόνο με την ενσωμάτωση των μαθητών μας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

μπορούμε πραγματικά να τους κάνουμε να μάθουν για τα δικαιώματά τους και τις 

ευθύνες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος σκοπός του σχολείου μας 

είναι να τους εμπλέξουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις, πάντα υπό την 

επίβλεψη των εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του 

προγράμματος σπουδών. Ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 

είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν. 
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ΤΣΕΧΙΑ 

Η εφαρμογή των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι το δικαίωμα κάθε 

ανθρώπινου όντος. Ο καθένας από εμάς πρέπει να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του. 

Αυτό γίνεται αντιληπτό από τους ίδιους τους μαθητές, συνειδητοποιούν ότι έχουν 

ορισμένα δικαιώματα για τα οποία τους ενδιαφέρει και προσπαθούν να κατανοήσουν 

τη φύση και τον ορισμό τους. 

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, η κοινωνική/ αστική ευθύνη διδάσκεται στο 

τέλος της τελευταίας σχολικής χρονιάς (8η) - όταν οι μαθητές ουσιαστικά είναι 

κουρασμένοι από τον εργασιακό φόρτο της χρονιάς. Τα κοινωνικά /πολιτικά 

προσόντα στην πράξη δεν έχουν διδαχθεί στα δημοτικά σχολεία. Φυσικά, σε άλλα 

θέματα μπορεί να προκύψουν παρόμοια προβλήματα καθώς τα άτομα ηλικίας 13-14 

ετών είναι περίεργα για τον κόσμο γύρω τους - και για την κοινωνία, έτσι υπάρχουν 

κάποιες γνώσεις που αποκτώνται και στα δημοτικά σχολεία. Στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το θέμα είναι και πάλι μέρος της ιστορίας, αλλά 

αφιερώνεται περισσότερος χρόνος σε αυτό και οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για 

την εν λόγω ικανότητα. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι τόσο περίεργοι γι 'αυτό, όπως τα 

νεώτερα παιδιά αλλά είναι πιο πεπειραμένοι και πιο έμπειροι. Εντούτοις, γενικά, η 

κοινωνική /πολιτική αδυναμία δεν είναι καθόλου στην πρώτη γραμμή των μυαλών 

των νεαρών παιδιών - όπως άλλωστε και οι ενήλικες. 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 
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Αν και το σχολικό σύστημα προβλέπει μια διαδρομή μάθησης των θεμελιωδών 

αρχών της δημοκρατικής διαβίωσης, η ευαισθητοποίηση των παιδιών είναι στην 

πραγματικότητα πολύ ανομοιογενής. Συνολικά, οι μαθητές εξασκούν και σέβονται τα 

πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά συχνά δείχνουν λίγη συνειδητότητα της 

αξίας τους και, πάνω απ 'όλα, της προέλευσης του νόηματός τους. Συνήθως 

αποδέχονται και εξασκούν τα βασικά δικαιώματα, αλλά δεν γνωρίζουν πάντοτε την 

απόκλιση /όλες τις πλευρές τους. Συνολικά, οι γνώσεις τους για το ιταλικό σύνταγμα 

εξακολουθούν να είναι πολύ επιφανειακές. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Οι κοινωνικές ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν μόνο μέσω της βιωματικής 

άσκησης. Ως εκ τούτου, οι μαθητές συμμετέχουν συνήθως σε σχολικές και κοινοτικές 

δραστηριότητες εθελοντισμού. 

Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών πρέπει να ξεκινήσει από μικρή ηλικία, διότι 

αυξάνει την κοινωνική συνοχή και τον σεβασμό των πολιτιστικών και δημοκρατικών 

αξιών. 

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές του σχολείου 

μας συμμετείχαν σε ένα εθνικό πρόγραμμα με τίτλο "Let's get green". Το έργο είχε 

πολλές εθελοντικές δραστηριότητες, αλλά συνδέει επίσης τους μαθητές με τις τοπικές 

αρχές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι μαθητές έμαθαν πολλά για την άσκηση 

των κοινωνικών δικαιωμάτων και ευθυνών. 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Οι νέοι συμφωνούν ότι καλός πολίτης είναι κάποιος που αισθάνεται την ευθύνη να 

ψηφίζει και να σέβεται το νόμο. Δεδομένου αυτού, πολλοί πιστεύουν ότι στο μέλλον 

δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή. Ωστόσο, ενδιαφέρονται να 

συμμετάσχουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και να πιστεύουν σε οργανώσεις που 

βοηθούν το περιβάλλον μας. 
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ΙΙ.4 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σε όλες τις χώρες εταίρους δεν υπάρχει ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την κοινωνική 

ευθύνη και την ιθαγένεια. πράγματι, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν κατευθυντήριες 

γραμμές και νομοθετικά έγγραφα που παρέχουν προτάσεις και συστάσεις για τα 

οποία κάθε σχολείο προσαρμόζει το θέμα στις ανάγκες και τους στόχους του. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει υλικό υποστήριξης για τους 

εκπαιδευτικούς καθόλου. Θα δημιουργηθεί μια αναφορά με στοιχεία από μια 

βιβλιογραφία που επισυνάπτεται στα συμπληρώματα TSM. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Το υλικό που χρησιμοποιούμε δεν είναι συγκεκριμένο και το ίδιο κάθε φορά. Οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ακολουθήσουν μερικές βασικές αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποιώντας τα βιβλία και 

το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, προσπαθούν να κάνουν τις τάξεις 

τους πιο δημοκρατικές και συμμετοχικές, διδάσκουν στα παιδιά πώς να λύσουν 

συγκρούσεις, να αντιμετωπίσουν αμφιλεγόμενα ζητήματα, να θέσουν βασικά 

ερωτήματα και να προωθήσουν το διάλογο και να αναπτύξουν έργα κοινωνικής 

δράσης.  

 

ΤΣΕΧΙΑ 

Δεν υπάρχει ειδικό υλικό υποστήριξης για την κοινωνική ευθύνη στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορούμε να βρούμε αρκετές 

δημοσιεύσεις σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη ή τους οργανισμούς. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συχνά τη μεθοδολογία του θέματος της Εκπαίδευσης 

του Πολίτη ή των διδακτικών θεμάτων. 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Μόνο μερικοί από αυτούς: Δρ. Linda Metcalf: Συμβουλευτική προς λύσεις. Γονείς 

προς λύσεις, Ομαδική Θεραπεία: "Διδασκαλία στην εστιασμένη λύση". Jim Taylor: 

Αύξηση Τεχνολογικής Παραγωγής. Προετοιμάζοντας τα παιδιά σας για έναν κόσμο 

που τροφοδοτείται από πολυμέσα. Paul Ginnis: Το Toolkit των εκπαιδευτικών, Jane 

Nelsen, Lyon Lott, H. Stephen Glenn: Θετική πειθαρχία στην τάξη-Ανάπτυξη του 

αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και ευθύνης στη τάξη σας. Spencer Kagan: 

Συνεργατική μάθηση. 

Τα απαριθμούμενο υλικό είναι όλα τα βιβλία και όχι τα σχολικά εγχειρίδια ή το 

διδακτικό υλικό, δηλαδή οι δάσκαλοι μπορούν να τα πάρουν από τη βιβλιοθήκη αν το 

επιθυμούν - αλλά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο διδακτικού υλικού. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Τα θεμελιώδη έγγραφα στα οποία αναφέρονται οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί όσον αφορά 

τη διδασκαλία της Εκπαίδευσης του Πολίτη είναι τα εξής: 

Όσον αφορά την Εθνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία (Υπουργείο Παιδείας, 

Πανεπιστημίου και Έρευνας - Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca): εθνικές κατευθύνσεις για το πρόγραμμα σπουδών στο νηπιαγωγείο και 

την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Σεπτέμβριος 2012). εθνικές κατευθύνσεις για τη 

μεταρρύθμιση της νέας Τεχνικής Εκπαίδευσης (DPR αριθ. 88/2010 - Διάταγμα του 

Προέδρου της Δημοκρατίας αριθ. 88/2010). εθνικές κατευθύνσεις για τη 

μεταρρύθμιση της νέας Licei (DPR αριθ. 89/2010 - διάταγμα του προέδρου της 

Δημοκρατίας αριθ. 89/2010) Νόμος 169/2008, άρθρο. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
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Τα βασικά υλικά βιβλιογραφίας και υποστήριξης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν: 

το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών, το Πρόγραμμα Πολιτικής Εκπαίδευσης, το 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης, τα 

στατιστικά στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο, τη δήλωση ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

το σύνταγμα, τα εγχειρίδια και άλλα γενικά εκπαιδευτικά υλικά. Τα εγχειρίδια 

συνήθως διαφέρουν και τώρα επιλέγονται από μια εθνική αγωνία. 

ΙΙ.5 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Αυτή τη στιγμή έχει υιοθετηθεί ποικιλία στις μεθόδους διδασκαλίας σε όλες τις χώρες 

εταίρους. Αν και τα παραδοσιακά μαθήματα και η μετωπική διδασκαλία, φαίνεται να 

είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες, οι βαθιές κοινωνικές και τεχνολογικές 

αλλαγές έχουν επιταχύνει τις καινοτόμες διδασκαλίες σε όλα τα έθνη. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται ότι επικρατούν δύο προσεγγίσεις: α) η εισαγωγή 

δραστηριοτήτων με επίκεντρο τον μαθητή, β) η πιο τακτική χρήση νέων 

τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας και καινοτομίας (ΤΠΕ). 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους διδασκαλίας είναι: να αναθέτουν 

αρμοδιότητες και ομαδικές εργασίες στην τάξη, ανάθεση ρόλων, ομαδικές εργασίες, 

μελέτες περιπτώσεων, κείμενο ανάλυσης, μετωπική διδασκαλία. 

 

ΤΣΕΧΙΑ 

Η τελευταία ποσοτική έρευνα επικεντρώθηκε στη χρήση κοινών πρακτικών και 

μεθόδων ενεργοποίησης και οργανωτικών εντύπων που έγιναν πριν από 10 χρόνια. 

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, η συνηθέστερη χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

διδασκαλίας είναι η αφηγηματική, η επεξηγηματική και η μεθοδολογική. Οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συχνότερα τις εργασίες μέσα από το βιβλίο καθώς και 

τις εργασίες. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθεί να κατέχει σημαντική θέση 

στο σύστημα οργανωτικών μορφών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην 

πραγματική σχολική πρακτική. Ο δάσκαλος ελέγχει τη δραστηριότητα ολόκληρης της 

τάξης με προγραμματισμένο, συστηματικό και έγκαιρο τρόπο. Η μάθηση των 

μαθητών είναι αυτοκατευθυνόμενη. 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Η μέθοδος μετωπικής διδασκαλίας υπήρξε στην Ουγγαρία ανέκαθεν και εξακολουθεί 

να είναι η βασική μέθοδος ακόμα και σήμερα. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με 

την εκπαίδευση και η εκπαιδευτική πολιτική προσπαθούν να την μεταβάλλουν σε μια 

πιο σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία αλλά η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει πολύ 

αργά. Το υπερφορτωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στην Ουγγαρία δεν έχει αρκετό 

χρόνο και ενέργεια για να εφαρμόσει μια πιο σύγχρονη και χρονοβόρα, σύγχρονη 

διδακτική μεθοδολογία. Έτσι, η μετωπική διδασκαλία είναι αυτή που χρησιμοποιείται 

κατά κόρον-συνδυαστικά με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, για να αποκτήσουν τα 

μαθήματα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Μερικές από τις συνηθισμένες μεθόδους διδασκαλίας είναι: η συζήτηση, debate, 

εργασία σε ομάδες, γραπτές εργασίες, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, μελέτες 

περιπτώσεων, επισκέψεις, ανάλυση κειμένου.  

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Μερικές από τις συνήθεις μεθόδους διδασκαλίας είναι: η συζήτηση, η εργασία στο 

έργο, το παιχνίδι ρόλων, οι σχολικές επισκέψεις, ο καταιγισμός ιδεών, η συγγραφή 

άρθρων. 

 

ΙΙ.6 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλες τις χώρες. Παρόλα 

αυτά, ακόμη και αν οι μαθητές αισθάνονται εξαιρετικά άνετα στη χρήση τους, οι 

ψηφιακές τεχνολογίες δεν αποτελούν ακόμη μέρος της συνηθισμένης διδακτικής 

πρακτικής. Αναμφισβήτητα, οι δυνατότητες ΤΠΕ είναι μεγαλύτερες από την 

πραγματική τους χρήση από τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές. Ορισμένες 
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χώρες, για παράδειγμα η Ιταλία, προώθησαν πρόσφατα τις  ψηφιακές τεχνολογίες στα 

σχολεία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Για να αναφερθούμε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ενσωμάτωση των 

ΤΠΕ στα σχολεία, σημειώνουμε ότι πρώτα εντάχθηκε το μάθημα της Πληροφορικής 

και στη συνέχεια ξεκίνησε η χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων στην διδασκαλία. 

Η ενσωμάτωση έγινε σύμφωνα με διάφορες προσεγγίσεις αρκετών επιστημών όπως η 

Παιδαγωγική και η Πληροφόρηση. Στην Ελλάδα η διαδικασία άρχισε το 1990, όταν 

για πρώτη φορά άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο κύριος σκοπός ήταν να αναπτυχθούν νέες δεξιότητες των εκπαιδευτικών και των 

σπουδαστών. Σήμερα χρησιμοποιείται μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών μέσων για την 

επίτευξη αυτού του στόχου: πινακίδες, παρουσιάσεις PowerPoint, πλατφόρμες 

Moodle, CD, Βίντεο, Ειδήσεις, κλιπ ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών κ.λπ. 

ΤΣΕΧΙΑ 

Πρόσφατα υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 

διδασκαλία. Τα σχολεία έχουν εξοπλιστεί με διαδραστικούς πίνακες, e-beam, οι 

εκπαιδευτικοί δημιουργούν ψηφιακά μαθησιακά υλικά, μοιράζονται τις ιδέες τους με 

διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα, αρχίζουν να χρησιμοποιούν smartphones κτλ. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Η Ουγγαρία βρισκόταν στο προσκήνιο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 

(παρουσιάσεις, smart boards, tablet φοιτητών) στην εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, 

λιγότερο από το 50% των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν αυτές τις ηλεκτρονικές 

συσκευές τακτικά σήμερα εξαιτίας του γεγονότος ότι τα tablets των μαθητών είναι 

απλά πάρα πολύ παλιά και αργά σε ταχύτητες για τα δεδομένα των ημερών μας. Η 

κατάσταση είναι πολύ χειρότερη όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα- εκτιμάται ότι 

μόνο το 5% περίπου των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα στην 

εκπαίδευση. Υπήρξε ένα ισχυρό κίνημα για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, αλλά η 
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πρόοδος που παρατηρείται είναι πολύ αργή- κυρίως λόγω της υπερφόρτωσης του 

διδακτικού προσωπικού.  

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το ιταλικό σχολείο επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών 

μέσων στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Το 2015, με το νέο νόμο για το 

σχολείο, ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο για το ψηφιακό σχολείο, το οποίο εφαρμόστηκε 

επίσης στην επαρχία του Trento, η οποία ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης με τίτλο 

"Provincial Plan for the Digital School" μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην 

ψηφιοποίηση του σχολικού συστήματος. Το Περιφερειακό Σχέδιο Ψηφιακών 

Σχολείων έχει τους ακόλουθους στόχους: να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των 

μαθητών, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων αγωγής του πολίτη, προώθηση της 

ψηφιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών μαθημάτων, να εισαγάγει τη 

θέση του "ψηφιακού συμβούλου" σε κάθε σχολείο, ενός ειδικού καθηγητή ο οποίος 

έχει ως καθήκον την προώθηση και τη συνοδεία των διαδικασιών καινοτομίας που 

συνδέονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, παρέχει στα σχολεία αποτελεσματικά 

ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα και ως εκ τούτου επεκτείνει την ευρυζωνικότητα 

σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ευνοεί την ψηφιοποίηση της διοίκησης και, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, λειτουργεί για τη σταδιακή και πλήρη 

αποϋλοποίηση των διοικητικών πράξεων. 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Το 2014 η Eurostat μέτρησε τον αριθμό των διαφορετικών δραστηριοτήτων των 

υπολογιστών που έλαβαν οι νέοι χρήστες και στη Ρουμανία μόνο το 14% των εφήβων 

μεταξύ 16 και 19 ετών χρησιμοποίησε τον υπολογιστή για περισσότερες από 4 

διαφορετικές δραστηριότητες σε σύγκριση με το ποσοστό της ΕΕ που είναι το 41%. 

Οι περισσότεροι μαθητές έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο το οποίο όμως χρησιμοποιούν 

κατά βάση για ψυχαγωγικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, 

σύμφωνα με τη μελέτη Microsoft Partners in Learning από το 2010, 3 στους 5 
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καθηγητές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία και 2 στους 5 μαθητές 

χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για μάθηση, αλλά το επίπεδο χρήσης (ικανότητα) είναι 

συνήθως χαμηλό). Από το 2010 οι αριθμοί μπορεί να έχουν αυξηθεί, αλλά το επίπεδο 

είναι ακόμα χαμηλό. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι 

ψηφιακές πρακτικές στην Ευρώπη και να βελτιωθεί η υιοθέτηση τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση: 

- Το 37% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ διαθέτει χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ή 

καθόλου. 

- Μόνο το 20-25% των μαθητών διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που είναι σίγουροι 

ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην τάξη. 

Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατάρτιση, για καλύτερη ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση και για καλύτερη παιδαγωγική 

χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στους πολίτες να 

μεταβάλλονται από έναν παθητικό καταναλωτή σε έναν δημιουργό κοινωνικής αξίας. 

Ο ARACIP, ο εθνικός οργανισμός διασφάλισης ποιότητας, δείχνει ότι τα σχολεία της 

υπαίθρου σημειώνουν χαμηλότερες επιδόσεις από αυτά στα αστικά κέντρα Ως εκ 

τούτου, η ανάγκη είναι ακόμη μεγαλύτερη στα σχολεία της υπαίθρου. 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Η πληροφορική ως μάθημα διδάσκεται και στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν δύο κύρια μέρη: Το πρώτο, επικεντρώνεται 

στους μαθητές που μαθαίνουν να εργάζονται με ψηφιακές τεχνολογίες, αποκτώντας 

γνώσεις και δεξιότητες. Το δεύτερο, που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων πληροφορικής στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επικεντρώνεται 

στην επίλυση προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές. Η πληροφορική 

πληροφορεί τους μαθητές να σκέφτονται, να αναλύουν, να βρίσκουν τις σωστές 

στρατηγικές για να λύσουν προβλήματα, να εκφράζουν τις σκέψεις τους και να 

εξηγήσουν. 
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ΙΙ.7. Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 

Η χρήση smartphones σε περιβάλλοντα μάθησης είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε όλες τις 

χώρες εταίρους. Σε μερικές χώρες απαγορεύεται η χρήση τους (Ελλάδα και 

Ουγγαρία), άλλοι πάλι είναι σε διαδικασία συζήτησης σχετικά με το αν θα 

επιτραπούν οι δραστηριότητες με τη χρήση κινητών τηλεφώνων (Ιταλία) και τέλος 

άλλοι έχουν ήδη εισαγάγει κάποιες περιστασιακές δραστηριότητες(Τσεχία, Ρουμανία, 

Σλοβακία). Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τα σχολεία να 

λάβουν υπόψη τη χρήση τέτοιων εργαλείων τα οποία έχουν γίνει πλέον κομμάτι της 

καθημερινής ζωής της νεολαίας 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία της Ελλάδας απαγορεύεται. Δεν θα 

έπρεπε αντίθετα όμως να προσαρμόσουμε και να ενσωματώσουμε τα κινητά 

τηλέφωνα στη διαδικασία της διδασκαλίας; Υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών και 

ενηλίκων, η τεχνολογία μπορεί να ωφελήσει την εκπαιδευτική διδασκαλία, καθώς 

δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε  διδακτικό υλικό και συμπληρωματικό υλικό. Για 

να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες στη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα σε 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλοι κανόνες πριν από τη 

διδασκαλία και οι σπουδαστές να τους τηρήσουν. 

 

ΤΣΕΧΙΑ 

Η χρήση των smartphones στη διδασκαλία είναι μόνο η αρχή στο τσέχικο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές αναπτύσσονται αργά και η 

εξέλιξη αυτών των μέσων επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

δυνατότητα του σχολείου να διαθέσει τους πόρους για να εξοπλίσει τους 
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εργαζόμενους με smartphones ή απλά να εξοπλιστούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί με 

smartphones για τους ίδιους. 

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Μέχρι στιγμής, τα κινητά τηλέφωνα έχουν απαγορευτεί στα σχολεία επειδή 

«διαταράσσουν την πειθαρχία της τάξης» Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά 

από πολύ καλή βιβλιογραφία για το πώς να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση, 

τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες. Έχουν υπάρξει κάποια δοκιμαστικά μαθήματα σε 

κάποια σχολεία όπου τα παιδιά απολάμβαναν την εργασία στην τάξη, αλλά συνολικά, 

η χρήση των smartphones εκτιμάται ότι δεν επιτυγχάνει ούτε το 5% της ουγγρικής 

εκπαίδευσης. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι μαθητές έχουν πολύ περισσότερες 

γνώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των smartphones (και άλλων ηλεκτρονικών 

συσκευών) από τους εκπαιδευτικούς τους. Δηλαδή, για να αλλάξει η κατάσταση, πριν 

από όλα, θα ήταν απαραίτητη μια συνολική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. 

Λόγω του υψηλού βαθμού κενής θέσης του διδακτικού προσωπικού και του μεγάλου 

αριθμού μαθημάτων με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η διαδικασία αυτή πηγαίνει 

εξαιρετικά αργά, αν όχι καθόλου. 

ΙΤΑΛΙΑ 

Στην Ιταλία, το ζήτημα για τη χρήση των smartphones για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

είναι ανοιχτό. Υπάρχει ακόμα μια ζωντανή συζήτηση στην ιταλική σχολική 

κοινότητα σχετικά με την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν τα smartphones στον εως 

τώρα υπάρχοντα σχεδιασμό των δραστηριοτήτων διδασκαλίας. Μέχρι στιγμής, δεν 

υπάρχει κανένας εθνικός κανόνας επί του θέματος. Πράγματι, κάθε σχολείο υιοθετεί 

τους δικούς του κανόνες και κανονισμούς που μπορεί να ποικίλουν σημαντικά: από 

την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των smartphones, την άδεια χρήσης τους κατά τη 

διάρκεια διδακτικών δραστηριοτήτων, αλλά υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο των 

εκπαιδευτικών. Το smartphone, ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ για 

διδακτικούς σκοπούς. 
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II.8 ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Οι μεθοδολογικές έρευνες και οι πειραματισμοί είναι ευρέως διαδεδομένες σε όλες 

τις χώρες εταίρους. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σκληρά για να βρουν 

αποτελεσματικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας ώστε να εμπλακούν οι 

σπουδαστές τους και να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι καθημερινές υποχρεώσεις, 

η βιωματική μάθηση, η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, οι 

σχέσεις με το περιβάλλον της ζωής και του εργασιακού περιβάλλοντος, η κριτική 

σκέψη και η επίλυση προβλημάτων εντοπίζονται στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων 

των χωρών- εταίρων, αν και σε διαφορετική μορφή και σε διαφορετικό βαθμό.  

 

 

  ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στην τάξη: projects, 

παιχνίδια ρόλων, θέατρο στην εκπαίδευση, συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, 

χαρτογράφηση μυαλού, ηθικά διλήμματα, μελέτες, κοινοτική χαρτογράφηση κλπ. 

Όλα τα παραπάνω είναι τρόποι σχεδιασμού σχεδίων μαθήματος, ικανότητας 

ανάπτυξης μαθησιακού περιεχομένου και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων 

κατάρτισης στην τάξη, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας τους μαθητές. 

  

  ΤΣΕΧΙΑ 

Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να δημιουργούν διαδραστικά υλικά, whiteboard, 

χρησιμοποιούν παρουσιάσεις powerpoint ενώ αναζητούν εκπαιδευτικές εφαρμογές 

που είναι γνωστές ως μέθοδοι κριτικής σκέψης στην τσεχική γλώσσα. 

 

 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Υπάρχει μια αμφιλεγόμενη κατάσταση στην Ουγγαρία: αφενός, υπάρχει ένας 

σημαντικός αριθμός πολύ ενδιαφέροντων και χρήσιμων υλικών (άρθρα, βιβλία) που 

υποδεικνύουν ενδιαφέρουσες μεθόδους και λύσεις (συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών και smartphones), από την άλλη πλευρά, λόγω της 

υπερφόρτωσης του διδακτικού προσωπικού, δεν έχουν αρκετό χρόνο για να 
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εφαρμόσουν αυτές τις προτεινόμενες μεθόδους. Εάν εφαρμόζονταν, η 

αποτελεσματικότητα της ουγγρικής εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι έως και δύο 

επίπεδα αποτελεσματικότερη. Ως αποτέλεσμα, οι μη τυποποιημένες, καινοτόμες 

μέθοδοι όπως η ομαδική εργασία, projects, τα δοκίμια, η μεθοδολογία "διδασκαλίας 

των παιδιών" κ.λπ. είναι λίγο πολύ διαδεδομένη, αλλά στην πραγματικότητα, η 

μεγάλη πλειοψηφία (περίπου 60%) των δασκάλων εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την 

κλασσική "μετωπική διδασκαλία". 

 

 ΙΤΑΛΙΑ 

Ακόμα και στην Ιταλία το σχολείο ενθαρρύνει την συζήτη σχετικά με τις επιπτώσεις 

της κοινωνίας της γνώσης και η ψηφιακής εποχής, στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα 

τελευταία χρόνια σημειώθηκε αύξηση των εμπειριών και καινοτόμων πρωτοβουλιών 

στη μεθοδολογία διδασκαλίας. Οι κύριες μη τυποποιημένες μορφές διδακτικών 

μεθόδων είναι: οι εργαστηριακές δραστηριότητες σε όλους τους κλάδους, όχι μόνο σε 

επιστημονικές, αναστροφή της μεθοδολογίας της τάξης που συνεπάγεται αντιστροφή 

των ρόλων στη σχέση των εκπαιδευτικών / μαθητών και ευνοεί τον ενεργό ρόλο των 

σπουδαστών. Τα καθήκοντα της πραγματικής ζωής ως μέσο εργασίας και 

αξιολόγησης δεξιοτήτων · η μεθοδολογία CLIL, που καθίσταται υποχρεωτική στην 

επαρχία Trento σε όλα τα σχολεία από την πρωτοβάθμια έως την ανώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρέχει εκπαιδευτικές διεξόδους για δραστηριότητες 

στην τάξη που ενσωματώνονται με εμπειρίες κατάρτισης και πραγματοποιούνται σε 

συνεργασία με εταιρείες, οργανισμούς, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 

δομές τόσο στην εθνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό. 

  

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Η συνεργατική μάθηση και η ανάλυση των Μέσων Μαζικής Δικτύωσης, φαίνεται να 

αποτελούν αποτελεσματικές μεθόδους, αλλά σπάνια εφαρμόζονται. Άλλες μέθοδοι 

που θα μπορούσαν να θεωρηθούν καινοτόμες είναι τα «καπέλα σκέψης», η 

προσομοίωση των δημοκρατικών διαδικασιών, η μέθοδος μωσαϊκού, η Philips, το 

μαθητικό ημερολόγιο κτλ. Η μάθηση βασισμένη στις εργασίες- project, είναι επίσης 

αποτελεσματική. Η ενσωμάτωση συζητήσεων για τα τρέχοντα τοπικά ή εθνικά 

ζητήματα και η προσφορά εξωσχολικών δραστηριοτήτων που παρέχουν τις 

απαραίτητες ευκαιρίες για συμμετοχή των σπουδαστών, είναι πρακτικές που μπορούν 

να τονώσουν την κατανόηση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Ο πολίτης του 

project, είναι επίσης ένας καλός τρόπος να διδάξετε τους μαθητές πώς να εντοπίσουν 

και να βρουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο. 

 

 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
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Υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι για να ενθαρρυνθούν οι 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους σκέψη και λογική. Είναι επιτακτική η 

ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αλγοριθμικές και καινοτόμες μέθοδοι ώστε να 

εργαστούν αποτελεσματικά οι μαθητές. Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται: 

καταιγισμός ιδεών, σύγχρονα διδακτικά υλικά κτλ. 

 

ΙΙ.9  ΓΝΩΜΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. 
 

Όλες οι χώρες μοιράζονται την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών διδασκαλίας που θα 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων του πολίτη. Σε έναν κόσμο 

που κινείται γρήγορα, με γνώμονα τα μέσα ενημέρωσης και παγκοσμιοποίησης, η 

επίτευξη πλήρους κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ευθύνης τόσο στα άτομα όσο και 

στα μέλη μιας ομάδας είναι αναμφισβήτητα μία από τις σημαντικότερες ικανότητες 

που πρέπει να διαθέτει κανείς προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου 

αιώνα . 

 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η κοινωνική ευθύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται οι προσδοκίες 

για τη μελλοντική αλληλεπίδραση με άλλους και πάνω στην οποία τα άτομα 

αναπτύσσουν αντιλήψεις για τη συμπεριφορά τους. Είναι ζωτικής σημασίας τόσο για 

τους νέους όσο και για τους ενήλικες να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες και η 

εκπαίδευση έχει τον κύριο ρόλο για να τους βοηθήσει να την αποκτήσουν. Για τους 

παραπάνω λόγους, οι ατομικές και κοινωνικές ικανότητες θα πρέπει επίσης να έχουν 

διατομεακό χαρακτήρα ενώ θα μπορούν να προσαρμόζονται στη δική τους 

προσέγγιση στην αγωγή του πολίτη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η αγωγή του 

πολίτη διδάσκει τη γνώση, την κατανόηση της πολιτικής, του νόμου και της 

οικονομίας και τις δεξιότητες για αποτελεσματική και υπεύθυνη συμμετοχή στη 

δημόσια /δημοκρατική ζωή. 

 

ΤΣΕΧΙΑ 
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Όπως προαναφέρθηκε, το θέμα της κοινωνικής ευθύνης, η ανάπτυξη των κοινωνικών 

ικανοτήτων στους μαθητές θεωρείται ένα πολύ σημαντικό σημείο και ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης αντίληψης της εκπαίδευσης στην Τσεχία. 

 

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Το επίπεδο της γνώσης είναι σχετικά χαμηλό όσον αφορά τις κοινωνικές γνώσεις 

στην Ουγγαρία - πόσο μάλλον το θέμα της ψηφιακής εποχής- όπου το επίπεδο της 

γνώσης είναι σχεδόν μηδενικό. Η κατάσταση ποικίλλει ανάλογα με τις περιφέρειες 

και τα σχολεία. Πλουσιότερα (ή ιδιωτικά) σχολεία διδάσκουν κάποια επιμέρους 

γνώση σχετικά με την ψηφιακή ιδιότητα του πολίτη, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. 

Τελικά αυτό που γνωρίζουν οι νέοι είναι μάλλον η γνώση και όχι η ικανότητα - 

δηλαδή η εφαρμογή της γνώσης. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Η κατάσταση στην Ιταλία ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από τη μια περιοχή στην άλλη. 

Σε γενικές γραμμές, οι νέοι είναι λιγότερο υπεύθυνοι και λιγότερο ενήμεροι για το 

κοινωνικό αντίκτυπο των πράξεών τους από τους ενήλικες. ωστόσο, αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες αυξάνονται κάθε χρόνο, παρόλο 

που το κοινωνικό και οικείο περιβάλλον όπου μεγαλώνουν και ζουν οι άνθρωποι 

εξακολουθεί να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 

Υπάρχει η ανάγκη να αυξηθεί η ενεργητική και μαθητοκεντρική μέθοδος, όπως η 

συνεργατική μάθηση και εκείνες οι μέθοδοι που διεγείρουν την κριτική σκέψη. Οι 

διαλέξεις (ως μέθοδος) θα πρέπει να μειωθούν και οι μαθητές θα πρέπει να 

συμμετέχουν στη διδασκαλία όσο πιο συχνά γίνεται. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στην πολιτική και κοινωνική εκπαίδευση είναι επίσης ζωτικής σημασίας και 

παραμένει πρόκληση για τους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ορισμένοι 
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όροι μπορούν να θεωρηθούν ως υπερβολικά αφηρημένοι και οι μαθητές χρειάζονται 

πρακτικές και συγκεκριμένες δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόησή τους. Το 

ενδιαφέρον των μαθητών παραμένει χαμηλό για την πειθαρχία στις μεθόδους 

παραμένουν στο παραδοσιακό μοντέλο. Οι μαθητές, και μερικές φορές όχι μόνο 

αυτοί, θεωρούν αυτή την πειθαρχία ως λιγότερο σημαντική. Δεν υπάρχουν 

εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να διδάξουν μόνο την κοινωνική ή 

κοινωνική ευθύνη. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ακόμη και το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό μπορεί να μειωθεί αρκετά. 

Σλοβακία 

Οι μαθητές θα επωφεληθούν από τη διδακτική προσέγγιση και τις μεθόδους που 

βασίζονται σε προγράμματα, γεγονός που θα τονώσει την κριτική τους σκέψη. Πολλά 

πρακτικά παραδείγματα θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα 

ορισμένα θέματα. 

ΙΙ. 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΗ 

Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιακή ταυτότητα έχει γίνει ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Για 

το λόγο αυτό, τα ειδικά εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στα σχολεία είναι 

πολύ λίγα. Υπάρχουν διαδικτυακοί πόροι, αλλά δεν είναι σχεδιασμένοι για 

διδακτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την ψηφιακή 

ταυτότητα μέχρι στιγμής. Όλα εξαρτώνται από την επιθυμία και την πρωτοβουλία 

των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων. Υπάρχει υλικό για ξεχωριστά θέματα, αλλά 

τίποτα δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά γι 'αυτό. 

 ΤΣΕΧΙΑ 

Προς το παρόν, υπάρχουν πολύ λίγα βιβλία στην αγορά που ασχολούνται με αυτά τα 

θέματα. 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά υλικά στην Ουγγαρία όσον αφορά την 

ψηφιακή ταυτότητα. Υπάρχουν ορισμένα υλικά (διδακτορικές διατριβές) που 

αναφέρονται στο θέμα, αλλά δεν υπάρχει διδακτικό υλικό, υλικά υποστήριξης 

εκπαιδευτικών, επιστημονικά έγγραφα κτλ. 

 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Κατά τα έτη 2007-2013, με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου, η Indire, η Ιταλική Εθνική Μονάδα Erasmus +, προώθησε ένα μάθημα 

απευθυνόμενο στους ιταλούς δασκάλους για την προώθηση της ψηφιακής ταυτότητας 

στην τάξη. Η ιστοσελίδα του Opencoesione παρέχει πολλά βίντεο και υλικό που 

δείχνουν τα αποτελέσματα του σχεδίου που ξεκίνησε για την προώθηση της ενεργού 

ψηφιακής ταυτότητας μεταξύ των νέων. Σχετικά με το Orizzonte scuola (School 

Horizon) είναι διαθέσιμα ορισμένα υλικά διδακτικής υποστήριξης, κυρίως διαφάνειες 

για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Άλλα υλικά μπορείτε να βρείτε στον 

ιστότοπο του προγράμματος Ψηφιακοί πολίτες, που προωθείται από μια ομάδα 

σχολείων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

ΡOYMANIA 

Δεν υπάρχουν πολλά διδακτικά στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλά 

ξεχωριστά υλικά για την ψηφιακή εποχή, για την αγωγή του πολίτη ή την κοινωνική 

εκπαίδευση. Ένα ενδιαφέρον υλικό υποστήριξης των εκπαιδευτικών προέρχεται από 

το πρόγραμμα DQ Skills, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το 2018, αλλά είναι για 

τη μάθηση ενηλίκων. 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε διδακτικό υλικό σχετικά με την ψηφιακή ιδιότητα του 

πολίτη. Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
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ΙΙ. 11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Έχοντας αναλύσει την περιγραφή της παρούσας κατάστασης στις χώρες-εταίρους του 

προγράμματος, καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Η κατάσταση διδασκαλίας είναι σχεδόν η ίδια στις χώρες εταίρους. Αυτό είναι ένα 

πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι καθιστά δυνατή την εφαρμογή του διδακτικού υλικού 

χρήσιμου σε όλες τις χώρες. 

2. Το θέμα του έργου (κοινωνική /ατομική ικανότητα στην ψηφιακή εποχή) δεν 

επηρεάζεται πραγματικά από το πρόγραμμα διδασκαλίας στις χώρες του 

προγράμματος. Δηλαδή, τα υλικά που θα επεξεργαστούμε θα είναι μια πολύ 

κατάλληλη και πολύτιμη πηγή πληροφοριών τόσο για την επερχόμενη γενιά όσο και 

για τους δασκάλους τους. 

3. Η μετωπική διδασκαλία εξακολουθεί να είναι η συντριπτική μεθοδολογία 

διδασκαλίας στις χώρες εταίρους. Για το σκοπό αυτό, τα εγχειρίδια που θα 

εκπονηθούν θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. 

4. Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στη διαδικασία διδασκαλίας και 

ως επί το πλείστον χρησιμοποιούν κυρίως παρουσιάσεις power point. Για να 

βοηθηθεί η χρήση των ΤΠΕ, θα πρέπει να επεξεργαστούμε την ηλεκτρονική έκδοση 

και γι 'αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιηθεί το PowerPoint.  

5. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι η έκδοση smartphone των 

αποτελεσμάτων της SOCIRES θα είναι μια πραγματική καινοτομία. καθώς τα 

smartphones δεν χρησιμοποιούνται ακόμη στις χώρες εταίρους. 
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6. Οι καινοτόμες, μη τυποποιημένες μεθοδολογίες διδασκαλίας είναι επίσης οι ίδιες 

στις χώρες εταίρους. Δηλαδή, οι προτάσεις που θα επεξεργαστούμε θα είναι 

εξοικειωμένες στις χώρες εταίρους και ενδεχομένως και αλλού. 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΙΙΙ.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Οι εταίροι κλήθηκαν να προτείνουν ιδέες, θέματα και ενότητες για τα εγχειρίδια που 

θα εκπονηθούν στο έργο SOCIRES. Οι συνεργάτες ήταν πραγματικά δραστήριοι και 

προσεκτικοί. Συνολικά συλλέχθηκαν 151 (!) διαφορετικές προτάσεις. Αυτό το 

γεγονός δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το γενικό θέμα του έργου (κοινωνικές 

δεξιότητες στην ψηφιακή εποχή) αλλά και για την άμεση ανάγκη να δοθεί βοήθεια 

στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές στη διδασκαλία του συγκεκριμένου θέμα 

 Οι προτάσεις που συλλέχθηκαν αναφέρονται στο προσάρτημα A. 

III.2.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

 

Αν και όλα τα θέματα και οι ενότητες που προτείνονται από τους εταίρους 

διαμορφώνουν το ύφος του θέματος του έργου και ως εκ τούτου αποτελούν 

αναπόσπαστα και σημαντικά τμήματα της κοινωνικής (αστικής) αρμοδιότητας. 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν όλες οι συνιστώσες της 

πολιτικής ικανότητας, καθώς δεν επαρκεί ούτε ο χρόνος ούτε το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος σχεδίου. Δηλαδή, πρέπει να επιλέξουμε και να ομαδοποιήσουμε τα 

προτεινόμενα θέματα. 

Όλα τα 151 προτεινόμενα θέματα και ενότητες είναι συναφή και σημαντικά. Όλα 

μαζί σχηματίζουν το περιεχόμενο της κοινωνικής (αστικής) αρμοδιότητας. Το ποσό 

και το εύρος των προτάσεων δείχνουν πόσο πλούσιο (αλλά και πόσο σημαντικό) είναι 

το θέμα που επιλέξαμε. 
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Έχοντας εξετάσει το ποσό των προτεινόμενων θεμάτων και ενοτήτων, οι εταίροι 

αποφάσισαν να αυξήσουν κατά 50% το προβλεπόμενο και υποσχεθέν ποσό των 

εργασιών του έργου: κάθε θέμα θα αποτελείται από τρεις ενότητες και όχι από δύο, 

όπως προτάθηκε στην αίτηση. Με αυτή την απόφαση, επεξεργαζόμαστε 24 ενότητες 

για τα δημοτικά σχολεία και άλλα 24 ενότητες για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα εκπονηθούν συνολικά 48 ενότητες, οι οποίες 

εξακολουθούν να είναι μόνο το ένα τρίτο του αριθμού των προτεινόμενων 

συνιστωσών, δηλαδή απαιτείται ακόμη μεγάλη επιλεκτικότητα - αλλά με την 

ομαδοποίηση, την αναδιατύπωση και τη διεύρυνση των προτεινόμενων θεμάτων, 

πλησιάζουμε την κάλυψη των περισσότερων από αυτά. Για τη διαδικασία της 

προκαταρκτικής αξιολόγησης των θεματικών επιλογών, διατυπώθηκαν 10 ομάδες x 3 

ενότητες x 2 ηλικιακές ομάδες. (δηλαδή, συνολικά 60 ενότητες). Θα αναπτυχθούν 

οκτώ θέματα από τους εταίρους. Ωστόσο, θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στους 

καθηγητές και τα παιδιά να κατατάξουν μεταξύ αυτών των 2 x 10 θεμάτα - έτσι, τα 

δύο "λιγότερο σημαντικά" θέματα θα απορριφθούν. 

Στην επιλογή των θεμάτων ακολουθήσαμε την αρχή που είχαμε θέσει εξ’ αρχής: 

δημιουργήσαμε ανεξάρτητα θέματα και ενότητες - από τα οποία μπορεί κανείς να 

επιλεγεί οποιοδήποτε θέμα που επιθυμεί να διδαχθεί. Αυτό δίνει την ελευθερία στους 

καθηγητές να προσαρμόζουν τα θέματα που επιλέγουν στις τοπικές και πραγματικές 

ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους. 

Τα δέκα επιλεγμένα θέματα (με τις ενότητες τους) έχουν ως εξής: 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (12-

14 ΕΤΩΝ)  

1. Η ψηφιακή εποχή  

1. Ψηφιακή τεχνολογία.  

2. Χαρακτηριστικά πληροφόρησης και επικοινωνίας.  

3.  Γονείς και παιδιά: η X και η Z γενιά. 

2. Κοινωνικές ευθύνες και δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή  
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1. Υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώματα  

2. Ισορροπία δικαιωμάτων και ευθυνών  

3. Προτεραιότητα δικαιωμάτων και ευθυνών  

3. Κοινωνία, συνοχή και αλληλεγγύη στην ψηφιακή εποχή 

1. Συνοχή  

2. Αλληλεγγύη  

3. Ποικιλομορφία και ανοχή  

4. Κοινωνικοί πολίτες 

1. Ευστροφία, ευελιξία και προσαρμοστικότητα  

2. Ευθύνη  

3. Συμμετοχή και εμπλοκή  

5. Συνύπαρξη των πολιτών στην ψηφιακή εποχή  

1. Συνεργασία και την ομαδική εργασία  

2. Ικανότητα να αλληλεπιδρούν με σεβασμό, κατάλληλα και αποτελεσματικά  

3. Ικανότητα να υπερασπίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματα, συμφέροντα, 

όρια και ανάγκες τους. 

6. Μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινή γνώμη στην ψηφιακή εποχή  

1. Τα χαρακτηριστικά και η επιρροή των μέσων ενημέρωσης  

2. Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας  

3. Εικονική κοινωνία, εναλλακτική πραγματικότητα  

7. Υγιής ψηφιακή κοινωνία  

1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά  

2. Ήθη και ηθική  

3. Ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας  

8. Κοινωνική ευθύνη για το μέλλον  

1. Βιώσιμη ανάπτυξη  

2. Προστασία του περιβάλλοντος  

3. Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής  
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9. Προσωπική κοινωνική ανάπτυξη  

1. Αυτογνωσία και κοινωνικές δεξιότητες  

2. Κατανόηση των αναγκών και των  

3. Διαφοροποίηση του κινήτρου από τον χειρισμό  

10. Ο φιλελευθερισμός και η ανελευθερία στην ψηφιακή εποχή  

1. O φιλελευθερισμός και η ανελευθερία. 

2. Eπιταγές και ισολογισμοί.  

3. Kατανομή της εξουσίας. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(15-

18 ΕΤΩΝ) 

1. Η κοινωνία των πληροφοριών 

1. Χαρακτηριστικά και δομή της κοινωνίας 

2. Η ψηφιακή εποχή 

3. Ο κατακερματισμός της κοινωνίας 

 

2. Από τη γνώση στην επάρκεια στην ψηφιακή εποχή 

1. Γνώσεων και ικανοτήτες 

2. Γνώσεις στην ψηφιακή εποχή 

3. Ψηφιακή ικανότητα 

 

3. Κριτική σκέψη και κατανόηση στην ψηφιακή εποχή 

1. Παιδεία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας: γεγονότα και γνώμη. Η ελευθερία του 

λόγου 

2. Κριτική κατανόηση του εαυτού 

3. Κριτική κατανόηση του κόσμου 
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4. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων στην ψηφιακή εποχή 

1. λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων 

2. Ικανότητα επίλυσης και διαχείρισης συγκρούσεων 

3. Επίλυση προβλημάτων ως οδηγός για την ανάπτυξη 

 

 

 

5. Συναισθηματική νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή 

1. Συναισθηματική νοημοσύνη 

2. Διαπροσωπική και ψηφιακή επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή 

3. Κίνητρο και χειραγώγηση 

 

6. Γνώση και κατανόηση των παγκόσμιων προβλημάτων στην ψηφιακή εποχή 

1. Ο κόσμος παλαιότερα και τώρα 

2. Παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή κοινωνία 

3. Παγκόσμια νοοτροπία, παγκόσμια συμπεριφορά 

 

7. Αξιολόγηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην ψηφιακή εποχή 

1. Σεβασμό στη διαφορετικότητα- ανοχή 

2. Προσωπικές, ομαδικές, εθνικές αξίες 

3. Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αξίες 

 

8. Διαπολιτισμικές δεξιότητες στην ψηφιακή εποχή 

1. Πολιτιστική ποικιλομορφία παλαιότερα και τώρα 

2. Διαπολιτισμική κατανόηση 
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3. Καταπολέμηση του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβίας 

 

9. Αξιολόγηση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και του κράτους 

δικαίου στην ψηφιακή εποχή 

1. Δημοκρατία και έλεγχος της ισορροπίας στην ψηφιακή εποχή 

2. Δικαιοσύνη και ισότητα 

3. Κανόνας δικαίου 

 

10. Η CSR στην ψηφιακή εποχή 

1. Κοινωνική ευθύνη των πολιτών 

2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

3. Κοινωνική ευθύνη της Κοινότητα 

 

IV. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

IV.1. Στόχοι για την αξιολόγηση: εκπαιδευτικοί και μαθητές 
 

Τα εκπαιδευτικά υλικά που πρέπει να αναπτυχθούν προορίζονται για τους μαθητές 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 12-14 ετών, αλλά και για τους μαθητές 

ηλικίας 15-18 ετών όπως επίσης και για τους δασκάλους τους. Επομένως, όταν 

αποφασίσαμε για τα θέματα και τις ενότητες που θα αναπτυχθούν, έπρεπε πρώτα να 

ρωτήσουμε τους εκπαιδευτικούς, αλλά έπρεπε επίσης να δώσουμε την ευκαιρία 

στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ήταν πολύ σημαντικό 

να καθοριστεί η αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της άποψης των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών τους. Βασικά, δώσαμε προτεραιότητα στη γνώμη των εκπαιδευτικών, 

αλλά ακόμα, αν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων, πρέπει να 

εξετάσουμε άλλες μεθόδους για να αποφασίσουμε και να εναρμονίσουμε τις δύο 

αντιφατικές απόψεις. Αποδείχθηκε ότι, σύμφωνα με το δείγμα παράλληλων 

ανιχνευτών, η γνώμη των δασκάλων και των μαθητών / σπουδαστών είναι σε καλή 

σχέση μεταξύ τους. (Αρχές αναπροσαρμογής, βλέπε Παράρτημα Δ) 
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Είναι σαφές ότι στις χώρες του δείγματος: στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την 

Τσεχική Δημοκρατία, οι απόψεις των μαθητών και των καθηγητών τους 

αλληλεπικαλύπτονται σε ένα σημαντικό και αποδεκτό επίπεδο. Δηλαδή, η γνώμη των 

εκπαιδευτικών καλύπτει επίσης τη γνώμη των μαθητών, πράγμα που σημαίνει ότι 

αρκεί να αναλυθεί μόνο η γνώμη των εκπαιδευτικών. Η αρχική μας πρόθεση να 

βασιστούμε στη γνώμη των εκπαιδευτικών ήταν δικαιολογημένη. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών τους αναλύθηκαν από τουλάχιστον πέντε ανώνυμους 

ερωτηθέντες ανά χώρα δείγματος: CZ, HU, RO. Τόσο οι καθηγητές όσο και οι 

μαθητές τους έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις. (Σχετικά με το ερωτηματολόγιο, βλ. 

Παράρτημα Γ.) Η κατάταξη με βάση τις βαθμολογίες κατάταξης εμφανίζεται στα 

παραπάνω διαγράμματα. 

IV.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ. 
  

 

Έχοντας αποδείξει ότι αρκεί να βασιστούμε στη γνώμη των εκπαιδευτικών, αρχίσαμε 

να αναλύουμε την κατάταξη της σπουδαιότητας με τη χρήση ενός πίνακα 

προτιμήσεων (για πίνακα προτιμήσεων, βλ. Παράρτημα Β). Η χρήση του πίνακα 

προτιμήσεων έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστη. Παρουσιάστηκαν τα 

ακόλουθα προβλήματα:  
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1. Παρατηρήθηκε ότι μερικοί μαθητές (αλλά και κάποιοι δάσκαλοι) - που δεν 

κατανοούν πραγματικά την τεχνολογία της εκπλήρωσης του πίνακα, τον 

συμπλήρωσαν τυχαία, χωρίς να ακολουθούν απαραίτητα την λογική.  

2. Παρατηρήθηκε ότι ορισμένες απαντήσεις ήταν απλά αντιγραφές μεταξύ τους.  

3. Εκείνοι που προσπαθούν πραγματικά να γεμίσουν το πλέγμα στη σκέψη και 

λογικά, έχουν κάνει πολλά λάθη. 

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων, μπορούμε να πούμε με κάποια πιθανότητα ότι τα 

δύο λιγότερο σημαντικά θέματα για τις δύο ηλικιακές ομάδες είναι τα εξής: 

12-14 ετών: ο φιλελευθερισμός και η ανελευθερία. 

Κοινωνικοί πολίτες 

15-18 ετών: CSR 

Διαπολιτισμικές δεξιότητες 

Τα αποτελέσματα αυτά αποδείχθηκαν από τα επακόλουθα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου. (Ερωτηματολόγια Re, βλέπε επίσης Παράρτημα Γ) 

 

V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

V.1. Αποτελέσματα και σχόλια αξιολόγησης Παρότι υπήρχαν μερικά εμφανή 

προβλήματα, η ανώνυμη ανάλυσή μας έφερε τα απαιτούμενα αποτελέσματα: 

1. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν κοινά σημεία στις απόψεις των 

συνεργατών και των σχολείων πίσω από αυτούς. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει 

ότι οι συνεργάτες είναι σε θέση να αναπτύξουν υλικά εξίσου κατάλληλα, πολύτιμα 

και χρήσιμα σε όλες τις συνεργαζόμενες χώρες. (Και, κατ’ επέκταση, και σε άλλες 

χώρες της ΕΕ). Πρώτα, οι συνεργάτες το ένιωσαν αυτό όταν σχημάτισαν το σχέδιο 

SOCIRES. Δεύτερον, η εκτίμηση της παρούσας κατάστασης στις συνεργαζόμενες 

χώρες έχει φέρει το αποτέλεσμα αυτό και τα αποτελέσματα της σημαντικής ανάλυσης 

ενίσχυσαν την υπόθεση αυτή.  
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2. Οι απόψεις των συνεργατών συγκλίνουν σχετικά με τη σημαντικότητα των 

θεμάτων. Συγκεκριμένα, τα θέματα προς αποκλεισμό επιλέχθηκαν επί της ουσίας με 

συμφωνία όλων των συνεργατών. 

 3. Επίσης, αποδείχθηκε ότι οι απόψεις των φοιτητών/μαθητών και των δασκάλων 

τους συσχετίζονται αρκετά. Δηλαδή οι δάσκαλοι και οι μαθητές είναι «στο ίδιο μήκος 

κύματος». Επίσης, ενισχύει τη χρησιμότητα και την αξία των υλικών διδασκαλίας 

που θα παραχθούν.  

4. Τα ερωτηματολόγια ρώτησαν επίσης τους δασκάλους και τους φοιτητές/μαθητές 

πόσο οικείο τους ήταν το εκάστοτε θέμα ή ενότητα. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν 

να ήταν σημαντικά και να επηρέαζαν την επιλογή εάν υπήρχε σειρά από απαντήσεις 

«καθόλου οικείο» ή «απόλυτα οικείο». Οι μέσοι όροι των απαντήσεων δείχνουν και 

πάλι ότι υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο σχέδιο, ενώ 

τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι φοιτητές/μαθητές έδειξαν αρκετή έως καλή εξοικείωση 

με τα προτεινόμενα θέματα. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τη 

μηδενική γνώση γύρω από οποιοδήποτε θέμα ή ενότητα. Τα αποτελέσματα ανά χώρα 

σχετικά με την εξοικείωση θα λειτουργήσουν ως οδηγός για να αναπτύξουμε το 

δοθέν θέμα και ειδικότερα την περιληπτική εκδοχή ανά χώρα.  

5. Οι συνεργάτες έλαβαν επίσης υπόψη το ακόλουθο ζήτημα: τα θέματα προς 

αποκλεισμό καθορίζονται ουσιαστικά με ομόφωνη απόφαση. Ωστόσο, στα θέματα 

προς αποκλεισμό, υπήρχαν ορισμένες ενότητες που συγκέντρωσαν αξιοσημείωτα 

υψηλότερο σκορ από ορισμένες ενότητες στα θέματα που παρέμειναν. Κατόπιν 

συζήτησης, οι συνεργάτες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες αλλαγές 

στη δομή των θεμάτων/ενοτήτων:  

6. Για την ηλικιακή ομάδα 12-14 ετών: Α. Η ενότητα «Συμπεριφέρομαι με σεβασμό 

και αποτελεσματικότητα» αντικαταστάθηκε από την ενότητα «Καταμερισμός 

εξουσίας», Β. Η ενότητα «Ανάγκες και ενδιαφέροντα» αντικαταστάθηκε από την 

ενότητα «Ενσυναίσθηση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα». Για την ηλικιακή ομάδα 

15-18 ετών: Η ενότητα «Παγκόσμια σκέψη, παγκόσμιοι πολίτες» αντικαταστάθηκε 

από την ενότητα «Καταπολεμώτας τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και την 

ξενοφοβία». Όλες οι υπόλοιπες συνθέσεις θεμάτων/ενοτήτων παρέμειναν ως είχαν.  

V.2. Λίστα θεμάτων και ενοτήτων που θα αναπτυχθούν  
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Για τις τάξεις Γυμνασίου, 12-14 ετών.  

1. Χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Εποχής  

Α. Ψηφιακή τεχνολογία  

Β. Πληροφόρηση και επικοινωνία στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Γονείς και παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή  

2. Κοινωνικές ευθύνες και δικαιώματα στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώματα  

Β. Ισορροπία δικαιωμάτων και ευθυνών στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Προτεραιότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στην Ψηφιακή Εποχή  

3. Κοινωνία, συνοχή και αλληλεγγύη στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Κοινωνική συνοχή στην Ψηφιακή Εποχή 

 Β. Κοινωνική αλληλεγγύη στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Διαφορετικότητα και ανοχή στην Ψηφιακή Εποχή  

4. Συνύπαρξη των πολιτών στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Συνεργασία και ομαδική εργασία στην Ψηφιακή Εποχή  

Β. Καταμερισμός εξουσίας στην Ψηφιακή Εποχή 

 Γ. Υπερασπίζοντας δικαιώματα, ενδιαφέροντα, όρια και ανάγκες στην Ψηφιακή 

Εποχή  

5. ΜΜΕ και κοινή γνώμη στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. ΜΜΕ και η επιρροή τους στην Ψηφιακή Εποχή 

 Β. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας  

Γ. Εικονική κοινωνία, εναλλακτική πραγματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή  

6. Υγιής ψηφιακή κοινωνία  
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Α. Χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας  

Β. Ήθος και ηθική στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Ανάπτυξη της Ψηφιακής Κοινωνίας  

7. Κοινωνική ευθύνη για το μέλλον 

 Α. Βιώσιμη ανάπτυξη μιας κοινωνίας  

Β. Προστασία του περιβάλλοντος στην Ψηφιακή Εποχή 

 Γ. Καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή  

8. Προσωπική κοινωνική ανάπτυξη στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Αυτογνωσία και κοινωνικές δεξιότητες στην Ψηφιακή Εποχή  

Β. Ενσυναίσθηση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Η διαφορά μεταξύ κινητοποίησης και χειραγώγησης στην Ψηφιακή Εποχή  

Για τις τάξεις Λυκείου, 15-18 ετών  

1. Κοινωνία της πληροφορίας  

Α. Χαρακτηριστικά και δομή της κοινωνίας  

Β. Η Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Κατακερματισμός της κοινωνίας στην Ψηφιακή Εποχή  

2. Από τη γνώση στην ικανότητα  

Α. Γνώση και ικανότητα  

Β. Γνώση στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Ψηφιακή ικανότητα  

3. Κριτική σκέψη και κατανόηση στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας: αλήθεια και άποψη. Ελευθερία του λόγου  

Β. Κατανόηση του εαυτού με κριτική σκέψη 
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 Γ. Κατανόηση του κόσμου με κριτική σκέψη  

4. Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων  

Β. Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης διενέξεων στην Ψηφιακή Εποχή  

Γ. Επίλυση προβλημάτων ως παράγοντας ανάπτυξης  

5. Συναισθηματική νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Συναισθηματική νοημοσύνη  

Β. Προσωπική και ηλεκτρονική επικοινωνία 

 Γ. Κινητοποίηση και χειραγώγηση στην Ψηφιακή Εποχή  

6. Γνώση και κατανόηση παγκόσμιων ζητημάτων  

Α. Ο κόσμος τώρα και παλιότερα  

Β. Παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή κοινωνία  

Γ. Καταπολεμώτας τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και την ξενοφοβία  

7. Εκτιμώντας και υπερασπίζοντας την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των 

ανθρώπων στην Ψηφιακή Εποχή  

Α. Σεβασμός της διαφορετικότητας, ανοχή  

Β. Προσωπικές αξίες, ομαδικές αξίες, εθνικές αξίες  

Γ. Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αξίες 

 8. Δημοκρατία, δικαιοσύνη, εντιμότητα και ισότητα: η ισχύς του νόμου στην 

Ψηφιακή Εποχή  

Α. Δημοκρατία: ελεγκτικοί μηχανισμοί στην Ψηφιακή Εποχή  

Β. Εντιμότητα και ισότητα στην Ψηφιακή Εποχή 

 Γ. Ισχύς του νόμου στην Ψηφιακή Εποχή  
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II. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

VI.1. Γενική μεθοδολογία προς χρήση. 

Όπως έδειξε διεθνής έρευνα, ένα σημαντικό μέρος της διδασκαλίας γίνεται ακόμη με 

τη διαλεκτική μέθοδο στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούνται όλο και πιο ευρέως. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο μη καθιερωμένες μέθοδοι διδασκαλίας. 

 Δεδομένων των αποτελεσμάτων αυτών, τα υλικά διδασκαλίας πρέπει να πληρούν τα 

εξής τρία κριτήρια:  

Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαλεκτική μέθοδο διδασκαλίας, 

Πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική εκδοχή των υλικών διδασκαλίας, Η 

μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή των 

δασκάλων και για μη καθιερωμένα, καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας. 

Το έγγραφο υλικό (θέματα και ενότητες που θα αναπτυχθούν) πρέπει να είναι 

κατάλληλο για τη διαλεκτική μέθοδο. Γι’ αυτό, πρέπει να εκπονηθεί ένα διδακτικό 

βιβλίο για τις δύο ηλικιακές ομάδες μαθητών. Και αφού το υλικό αυτό θα είναι 

καινούριο και για τους δασκάλους, θα πρέπει να εκπονηθεί και ενισχυτικό υλικό για 

τους δασκάλους (TSM). 

 Οι ενότητες των διδακτικών βιβλίων πρέπει να αναπτυχθούν έτσι ώστε να 

διδάσκονται εντός ενός μαθήματος (45’). Επιπλέον, το αναγνωστικό υλικό για κάθε 

ενότητα θα πρέπει να μην ξεπερνάει τις τρεις σελίδες Α4, ώστε να μην 

υπερφορτώνονται οι μαθητές με εργασίες ανάγνωσης. (Διαγράμματα, σχέδια και 

φωτογραφίες δεν περιλαμβάνονται στη μέτρηση).  

Κάθε ενότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις ελέγχου. Οι μαθητές 

πρέπει να μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις βασιζόμενοι μόνο στο περιεχόμενο 

των ενοτήτων. Οι ερωτήσεις ελέγχου μπορούν να αποτελούν μέρος του υλικού για 

smartphone για την ίδια ενότητα.  
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Το ατομικό υλικό ανάγνωσης μπορεί επίσης να συνδέεται με τις ενότητες. (Δεν είναι 

υποχρεωτικό, απλώς μια επιλογή). Το ατομικό υλικό ανάγνωσης δεν θα πρέπει να 

ξεπερνάει τη μία σελίδα Α4. Το εν λόγω υλικό μπορεί να προέρχεται και να έχει 

αντιγραφεί από άλλες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναφέρεται η πηγή. 

Ειδάλλως, το έγγραφο υλικό πρέπει να είναι 95% πρωτότυπο. Οι προσθήκες από 

άλλες πηγές – εξαιρουμένων μικρών ορισμών – δεν επιτρέπονται. 

 Η ηλεκτρονική εκδοχή του διδακτικού υλικού βασικά είναι διαφάνειες PowerPoint 

του έγγραφου υλικού. Εφόσον οι διαφάνειες θα είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά, 

ίσως θα πρέπει να αποφευχθούν τα κείμενα. Άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία 

παρουσίασης, όπως το «Prezi», μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αν εξυπηρετούν 

τη μέθοδο διδασκαλίας πιο αποτελεσματικά. Προσθήκες από το YouTube μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν. Δεδομένου ότι στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει 

να διασφαλιστεί σύνδεση στο διαδίκτυο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το εν 

λόγω υλικό θα μπορεί σίγουρα να χρησιμοποιηθεί σε μικρότερα, απομακρυσμένα 

σχολεία.  

Κινούμενα σχέδια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική εκδοχή. 

Στην περίπτωση αυτή, οι συγγραφείς πρέπει να βρουν τις απλούστερες μεθόδους για 

την παραγωγή κινούμενων σχεδίων.  

Οι μη καθιερωμένες, καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και προτάσεις 

περιγράφονται στο επόμενο μέρος του παρόντος Σχεδίου.  

VI.2. Θεωρήσεις και προτάσεις για μη καθιερωμένη μεθοδολογία  

Τα εργαλεία μη καθιερωμένης, καινοτόμας μεθοδολογίας χρησιμοποιούνται όλο και 

περισσότερο στη διδασκαλία στις συνεργαζόμενες χώρες (βλέπε II.1. παραπάνω). Ο 

κύριος στόχος τους είναι να διευκολύνουν τους πλήρως ενεργούς (δάσκαλοι) και 

πλήρως παθητικούς (μαθητές) ρόλους στη διαλεκτική μέθοδο διδασκαλίας. Κάθε 

μέθοδος που αυξάνει τον ενεργό ρόλο των μαθητών στη διαδικασία 

διδασκαλίας/εκμάθησης θα ενθαρρύνεται και θα υποστηρίζεται. 

 Η συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία διδασκαλίας/εκμάθησης μπορεί να 

ανήκει σε δύο κατηγορίες:  
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Ατομική δραστηριότητα, όπως μικρές διαλέξεις, ατομική εκμάθηση και 

επακόλουθες παρουσιάσεις, ατομική ανάπτυξη επιλεγμένων θεμάτων κ.ά.  

Ομαδική εργασία, όταν η δραστηριότητα των μαθητών συνδυάζεται με τον 

σχηματισμό ομάδων και αποτελεσματική ομαδική εργασία, όπως ομαδικές 

συνδιαλέξεις και επακόλουθη αναφορά των αποτελεσμάτων της συνδιάλεξης, 

παιχνίδια ρόλων, ομαδική προετοιμασία και ανάπτυξη για αντιπαραθέσεις 

μεταξύ των ομιλητών της ομάδας κ.α 

Ουσιαστικά, η ομαδική εργασία φαίνεται πολυτιμότερη, καθώς δεν αναπτύσσεται 

μόνο το ίδιο το θέμα, αλλά εξασκούνται και η δόμηση ομάδας και η ομαδική εργασία. 

Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ομαδική εργασία απαιτεί πολύ περισσότερο 

χρόνο από ό,τι οι ατομικές λύσεις, επομένως η ενασχόληση με μία ενότητα μπορεί να 

διαρκέσει δύο ή τρία μαθήματα αντί για το ένα αρχικά προγραμματισμένο. Είναι 

πιθανό φυσικά, αλλά οι δάσκαλοι πρέπει να αναλογιστούν και την οπτική αυτή 

εξαρχής. (Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή κατά τη χρήση της μεθοδολογίας 

αυτής, οι δάσκαλοι θα πρέπει να αξιολογήσουν όχι μόνο τα αποτελέσματα της 

ανάπτυξης μιας ενότητας αλλά και τις μεθόδους, τα χαρακτηριστικά και την 

αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας.) 

Οι ακόλουθες μη καθιερωμένες μεθοδολογίες προτείνονται για χρήση:  

ατομική εκμάθηση και επακόλουθη αναφορά στην τάξη, ατομική ανάπτυξη 

ορισμένων θεμάτων στενά συνδεδεμένων με τη δοσμένη ενότητα και συλλογή 

επακόλουθων γραπτών δοκιμίων, μικρές διαλέξεις για υποθέματα των ενοτήτων στην 

τάξη (παρόμοια με την πρώτη μέθοδο), ατομική προετοιμασία και επακόλουθη 

αντιπαράθεση για ένα δοσμένο υποθέμα στη δοσμένη ενότητα. Οι δάσκαλοι θα 

πρέπει να ορίσουν ξεκάθαρα τις θέσεις των αντιπαραθέσεων και να βοηθήσουν τους 

μαθητές στην προετοιμασία για την αντιπαράθεση. (Δηλαδή ούτε αυτή η 

μεθοδολογία μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα μάθημα 45 λεπτών.) ομαδικές 

συνδιαλέξεις και επακόλουθη αναφορά των αποτελεσμάτων της συνδιάλεξης στην 

τάξη, οποιεσδήποτε άλλες μεθοδολογίες που βασίζονται στα δεδομένα ενδιαφέροντα, 

εμπειρίες και χαρακτηριστικά της τάξης. Οι μέθοδοι αυτές πρέπει να αναπτυχθούν 

από τον εκάστοτε δάσκαλο για τη δοσμένη ενότητα. ομαδική αξιολόγηση και 

ανάπτυξη του δοσμένου υποθέματος ώστε οι ομιλητές να δώσουν αναφορά για τα 

αποτελέσματα. Οι αναφορές μπορούν να μετατραπούν σε αντιπαραθέσεις – μεταξύ 
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των δύο ομιλητών αλλά και μεταξύ των δύο (ή περισσότερων) ομάδων. Οι μη 

καθιερωμένες, καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στις 

συνεργαζόμενες χώρες περιγράφονται παραπάνω στο ΙΙ.1. 

 VI.3. Θεωρήσεις και περιεχόμενα για το σχεδιασμό του μαθήματος  

Όπως η εκάστοτε μεθοδολογία επιλέγεται από τους δασκάλους, έτσι και ο τελικός 

σχεδιασμός του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί από τον δάσκαλο. Επομένως, η δομή 

και τα περιεχόμενα για το σχεδιασμό του μαθήματος είναι απλώς προτάσεις. Ο 

δάσκαλος είναι εκείνος που θα πρέπει να ταιριάξει τον σχεδιασμό του μαθήματος 

συγκεκριμένα σε μια δεδομένη τάξη και με μια δεδομένη ενότητα. Ο σχεδιασμός του 

μαθήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία που επιλέχθηκε και 

επίσης από την εκάστοτε τάξη και τα χαρακτηριστικά αυτής.  

Ακολουθούν δείγματα σχεδίων μαθήματος που έχουν προταθεί από εμάς:  

Σχέδιο μαθήματος (πρόταση)  

(Τα περιεχόμενα του σχεδίου μαθήματος που προτείνονται παρακάτω 

εξυπηρετούν απλώς ως παράδειγμα.)  

ΜΕΡΟΣ 1ο 

 

Επίπεδο/Βαθμός: 6-8 (Ηλικιακή ομάδα 12-14) 

Τίτλος: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ 

Διάρκεια:  45 λεπτά 

Αντικείμενα 

διδασκαλίας: 

Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούν να: 

- αντιληφθούν τι είναι η κοινωνία της πληροφορίας, 

 - αντιληφθούν τι είναι οι γενιές  

- κατανοήσουν την ιδέα και τη σημασία τριών «κυμάτων» 

Απαραίτητα υλικά: Εγχειρίδιο διδασκαλίας, παρουσίαση PowerPoint, έξυπνος 

πίνακας, προβολέας, διαγράμματα παρουσίασης. 

Προετοιμασία & 

προαπαιτούμενα: 

Ο δάσκαλος θα έχει προηγουμένως διαβάσει το εγχειρίδιο 

διδασκαλίας και παρακολουθήσει την ηλεκτρονική του μορφή 
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(PPT). Επίσης, θα είναι χρήσιμες λίγες σημειώσεις για το 

εγχειρίδιο και την ηλεκτρονική μορφή στο TSM. 

Εμπλουτισμός 

αντικειμένου 

Ιστορία Τεχνολογία της Πληροφορίας 
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Φυσική ΜΕΡΟΣ 2ο: 

 

 

Δραστηριότητα 1η: Προθέρμανση 

Διαδικασία:  

Ο δάσκαλος (Δ) χαιρετάει την τάξη και ρωτάει τους μαθητές (Μ) πώς είναι η διάθεσή 

τους. Για να προετοιμάσει τους μαθητές για τα θέματα, ο δάσκαλος τούς θέτει τις 

παρακάτω ερωτήσεις και ακούει τις απόψεις τους:  

Ποιες ιστορικές περιόδους γνωρίζετε;  

Πότε ήταν; 

 Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους;  

Ο δάσκαλος φροντίζει ώστε οι μαθητές να καταλάβουν τι σημαίνει «ιστορική 

περίοδος». Διάδραση: Δ-Μ, Μ-Δ, Μ-Μ 

 Χρόνος που θα αφιερωθεί: 8 λεπτά. 

Δραστηριότητα 2η:  

Παρουσίαση των Τριών «Κυμάτων» Διαδικασία: Προκειμένου να κατανοήσουν 

πλήρως οι μαθητές τι είναι τα Τρία «Κύματα», ο δάσκαλος θα τα παρουσιάσει και θα 

τα εξηγήσει, μιλώντας για τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. 

 Διάδραση: Δ-Μ, Μ-Δ  

Χρόνος που θα αφιερωθεί: 15 λεπτά.  

Δραστηριότητα 3η:  

Ιδέα της Κοινωνίας της πληροφορίας Διαδικασία: Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν 

ατομικά βασιζόμενοι στα βιβλία τους. Ο δάσκαλος θα συνοψίσει.  

Διάδραση: Δ-Μ  

Χρόνος που θα αφιερωθεί: 3 λεπτά.  

Δραστηριότητα 4η: Ιδέα των γενεών Διαδικασία: Οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν 

για τα μέλη της οικογένειάς τους: αδέλφια, γονείς και παππούδες.  

Διάδραση: Δ-Μ, Μ-Μ 

 Χρόνος που θα αφιερωθεί: 10 λεπτά. 

Δραστηριότητα 5η:  

Περίληψη της ενότητας, συζήτηση για ενδεχόμενη εργασία στο σπίτι  

Διαδικασία: Ο δάσκαλος συνοψίζει τα βασικά σημεία της ενότητας. Κατόπιν δικής 

του απόφασης, ο δάσκαλος μπορεί να αναθέσει στους μαθητές εργασία για το σπίτι. 

 Διάδραση: Δ-Μ  
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Χρόνος που θα αφιερωθεί: 8 λεπτά.  

 

Αξιολόγηση της εργασίας της τάξης  

Χρόνος που θα αφιερωθεί: 1 λεπτό. 
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VII. ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

VII.1. Γραπτά μέσα 

Τα υλικά γραπτού μέσου είναι η κλασική μέθοδος διδασκαλίας. Αποτελούνται από 

δύο μέρη:  

Εγχειρίδια διδασκαλίας για τους μαθητές/φοιτητές. Περιλαμβάνουν 

εκτυπωμένο υλικό που θα διαβάσουν και θα μάθουν οι μαθητές. Τα εγχειρίδια 

περιλαμβάνουν και για τις δύο ηλικιακές ομάδες οκτώ θέματα τα οποία με τη 

σειρά τους περιλαμβάνουν τρεις ενότητες. Μία ενότητα θεωρείται ότι θα 

διδαχθεί σε ένα μάθημα 45 λεπτών. Ανάλογα με την επιλεγμένη μεθοδολογία, 

ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο 

(περισσότερες διδακτικές ώρες) σε μια ενότητα. Με σκοπό να μην 

υπερφορτωθούν οι μαθητές/φοιτητές με εργασίες ανάγνωσης/εκμάθησης, μια 

γραπτή ενότητα δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις σελίδες Α4 (μη 

περιλαμβανομένων των διαγραμμάτων, των φωτογραφιών και των 

σχεδιαγραμμάτων). Κάθε αναγνωστικό υλικό πρέπει να περιλαμβάνει 

ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν και μόνο από το 

περιεχόμενο της εκάστοτε γραπτής ενότητας. Μπορεί να προστεθεί ατομικό 

υλικό ανάγνωσης, αλλά θα πρέπει να θεωρείται εθελοντική ανάγνωση, όχι 

υποχρεωτική. (Το ατομικό υλικό ανάγνωσης μπορεί επίσης να έχει ερωτήσεις 

κατανόησης στο τέλος.) Το ατομικό υλικό ανάγνωσης μπορεί να είναι προϊόν 

αντιγραφής με κατάλληλα δοσμένη την πηγή. Τα εγχειρίδια διδασκαλίας 

πρέπει να είναι κατά τουλάχιστον 95% πρωτότυπο υλικό συνταγμένο από 

τους συνεργάτες. Η αντιγραφή επιτρέπεται μόνο για ορισμούς. (Αναφέροντας 

κατάλληλα την πηγή.) 

Ενισχυτικό υλικό για τους δασκάλους (TSM). Το υλικό αυτό χρησιμεύει ώστε 

οι δάσκαλοι να κατανοήσουν βαθύτερα κάθε ενότητα. Περιλαμβάνει 

επιπρόσθετες επεξηγήσεις και άλλο υλικό. Δεν υπάρχει περιορισμός όγκου για 

κάθε ενότητα στο TSM.(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  TSM, 

βλέπε VII).  

Eίναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι όλα τα θέματα που αναπτύσσονται και για τις 

δύο ηλικιακές ομάδες είναι ημιανεξάρτητα: ο δάσκαλος θα αποφασίζει ποιο θέμα θα 
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διδάξει. Τα θέματα δεν είναι χτισμένα το ένα πάνω στο άλλο. Όσον αφορά τις 

ενότητες, η σύνδεσή τους με το εκάστοτε θέμα είναι στενότερη: παρόλο που είναι 

ημιανεξάρτητες και εκείνες, οι τρεις ενότητες σχηματίζουν τρεις σημαντικές όψεις 

του εκάστοτε θέματος. Δηλαδή, αν και δεν είναι υποχρεωτικό, θα πρέπει να 

διδαχθούν και οι τρεις ενότητες αφότου επιλεχθεί ένα θέμα. Η περίληψη του γραπτού 

υλικού θα συνταχθεί σε κάθε εθνική γλώσσα των χωρών συνεργατών. 

VII. Ηλεκτρονικά μέσα 

Τα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών μέσων ακολουθούν αυστηρά το γραπτό υλικό, αν 

και δεν αποκλείεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες ψηφιακής μορφής, 

εάν αυτές καθιστούν τη διδακτική διαδικασία πιο αποτελεσματική.  

Ουσιαστικά, η ηλεκτρονική εκδοχή του διδακτικού υλικού αποτελείται από 

διαφάνειες ΡΡΤ τις οποίες οι δάσκαλοι θα παρουσιάσουν και θα χρησιμοποιήσουν ως 

ενισχυτικό υλικό στο μάθημά τους. Προκειμένου να μπορούν οι δάσκαλοι να 

προετοιμαστούν καλύτερα για κάθε μάθημα, όλες οι διαφάνειες υπάρχουν στο TSM, 

ώστε ο δάσκαλος να μπορεί να προσθέσει δικές του σημειώσεις για κάθε διαφάνεια. 

Περαιτέρω, ολόκληρο το έγγραφο εγχειρίδιο και το TSM έχουν αντιγραφεί σε CD και 

κάθε έντυπος τόμος περιλαμβάνει ένα CD. Δηλαδή το γραπτό υλικό μπορεί να 

διαβαστεί και ηλεκτρονικά.  

Αφότου αποφασιστεί από τον συνεργάτη που αναπτύσσει ένα δεδομένο θέμα, άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, εάν καθιστούν τη διδακτική 

μεθοδολογία πιο αποτελεσματική.  

Οι δάσκαλοι μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν επίσης μη καθιερωμένες, 

καινοτόμες μεθόδους στο μάθημά τους. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

ετοιμάσουν οι ίδιοι το ενισχυτικό ηλεκτρονικό υλικό για τη δεδομένη ενότητα. 

Μπορεί να είναι συνδυασμός του υλικού που έχουμε αναπτύξει εμείς μαζί με το 

ατομικό, πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό που χρειάζεται στη συγκεκριμένη 

μεθοδολογία.  

Τα ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να στηριχθούν στα συνηθισμένα εργαλεία 

(υπολογιστής, προβολέας), αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα 

(κυρίως Διαδίκτυο και YouTube).  
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Τόσο τα θέματα του υλικού και για τις δύο ηλικιακές ομάδες όσο και οι ηλεκτρονικές 

διαφάνειες για τη δεδομένη ενότητα είναι ημιανεξάρτητα. Με απόφαση του 

δασκάλου, ορισμένες διαφάνειες μπορούν να παραλειφθούν ή να αντικατασταθούν 

από άλλες, καταλληλότερες για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας.  

Η ηλεκτρονική εκδοχή παραμένει στη βασική γλώσσα (Αγγλική) μόνο, επομένως οι 

διαφάνειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ελάχιστη ποσότητα γραπτού κειμένου. 

VII.3. Χρήση Smartphone 

Η χρήση smartphone στη διδακτική διαδικασία είναι μάλλον καινοτομία στις 

συνεργαζόμενες χώρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με το γνωστό σε όλους γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τα smartphone τους 

πολλές ώρες τη μέρα. Σε πολλές χώρες, απαγορεύεται η χρήση των smartphone μέσα 

στην τάξη. Εμείς πιστεύουμε ότι η απαγόρευση παράγει αρνητικά αποτελέσματα. 

Αντί να προσπαθούμε να καταπιέσουμε το ακαταπίεστο, θα ήταν καλύτερο να 

επωφεληθούμε από την ξεκάθαρη τάση για χρήση των smartphone. Φυσικά, πρέπει 

να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία του απαραίτητου αυτού εργαλείου.  

Αρχικά, μολονότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, δεν είμαστε 

μακριά από την αλήθεια αν υποθέσουμε ότι όλα τα παιδιά έχουν ένα smartphone. 

Περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύριο (!!) κινητά τηλέφωνα πωλούνται ετησίως και 

τα περισσότερα εξ αυτών είναι smartphone. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες τάσεις 

σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του Facebook και άλλων μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, των γραπτών μηνυμάτων κ.λπ., 

μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την πρόσβαση των παιδιών στο εν λόγω εργαλείο. 

 Προφανώς, το βασικότερο στοιχείο του μέσου είναι ότι είναι «ιδιωτικό», δηλαδή ένα 

κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται από ένα άτομο κάθε στιγμή. Επομένως, κατά την 

σύνταξη της smartphone εκδοχής για το υλικό του σχεδίου μας, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη την «ιδιωτική χρήση» του. 

 Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα smartphone μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού: 

στο λεωφορείο από και προς το σχολείο, στο αυτοκίνητο (όχι όταν οδηγούμε!!!), στο 

μετρό, στο σπίτι, στο κρεβάτι κ.λπ. Δηλαδή φαίνεται ότι ο «κενός χρόνος» μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί.  



59 
 

Το τρίτο στοιχείο είναι ότι στα smartphone δεν διαβάζουμε μεγάλα κείμενα. (Παρόλο 

που παρέχουν και την επιλογή αυτή.) Επομένως, το υλικό θα πρέπει να είναι 

σπονδυλωτό, εύκολο, σύντομο και, κατ’ ανάγκη, να χρειάζεται σύντομη απάντηση. 

Τα παιδιά έχουν συνηθίσει στην ιδέα ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι για γρήγορη 

ανταλλαγή ιδεών και συζητήσεων, για σύντομο τσατ και γρήγορη ανταλλαγή 

γραπτών μηνυμάτων. Το γεγονός αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη λόγω του 

προηγούμενου στοιχείου: ο «κενοί χρόνοι» είναι συνήθως σύντομοι και όχι για πολύ 

διάβασμα.  

Είναι επίσης προφανές ότι η ανάπτυξη εφαρμογών για τα κινητά τηλέφωνα είναι 

εκτός του πλαισίου του παρόντος σχεδίου. Επομένως, θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες εφαρμογές για τους σκοπούς μας.  

Αν και η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι ανεπιθύμητη στα περισσότερα σχολεία ή 

ακόμη και απαγορευμένη σε μεγάλο αριθμό αυτών, γίνονται απόπειρες ώστε να 

ενταχθεί το μέσο αυτό στα σχέδια διδασκαλίας. Όπως αναλύεται και συγκρίνεται στο 

Παράρτημα Ζ, οι συνεργάτες έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή 

Socrative ως εργαλείο για το μέσο smartphone του διδακτικού υλικού μας. Γι’ αυτό, 

χρησιμοποιούμε  

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,  

Ερωτήσεις τύπου «ναι ή όχι»,  

Δηλώσεις τύπου «αληθής ή ψευδής»,  

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης ως ακολούθως:  

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

Για κάθε ενότητα, αναπτύσσονται δέκα ερωτήσεις και προτείνονται τρεις 

διαφορετικές απαντήσεις, από τις οποίες μόνο μία είναι σωστή. Οι ερωτήσεις πρέπει 

να μπορούν να απαντηθούν γνωρίζοντας μόνο το περιεχόμενο της ενότητας που 

περιγράφεται στο εγχειρίδιο διδασκαλίας. Οι μαθητές πρέπει να σημειώσουν την 

επιλογή τους. Η επιλογή «δεν γνωρίζω» δεν υπάρχει. Η αξιολόγηση των απαντήσεων 

γίνεται αυτόματα.  

Ερωτήσεις τύπου «ναι ή όχι»  
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Δίνονται πέντε προτάσεις που μπορεί να είναι ψευδείς ή αληθείς. Οι μαθητές πρέπει 

να σημειώσουν ποια επιλογή είναι σωστή κατά τη γνώμη τους. Πρέπει να σημειωθεί 

μια επιλογή. Η αξιολόγηση των απαντήσεων γίνεται αυτόματα.  

Δηλώσεις τύπου «αληθής ή ψευδής»  

Δίνονται πέντε σύντομες δηλώσεις για κάθε ενότητα. Οι μαθητές πρέπει να 

αποφασίσουν ποια επιλογή είναι η σωστή. Η αξιολόγηση των απαντήσεων γίνεται 

αυτόματα.  

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης.  

Αυτές είναι ουσιαστικά πέντε ανοιχτές (μη ολοκληρωμένες) προτάσεις και οι μαθητές 

πρέπει να γράψουν το τέλος της πρότασης ώστε η πρόταση να είναι αληθής. Μπορεί 

να υπάρχουν και σύντομες ερωτήσεις, αλλά το σημαντικό είναι το γραπτό κομμάτι να 

είναι πολύ σύντομο. Λόγω του μεγάλου αριθμού πιθανών καλών απαντήσεων, η 

αξιολόγηση των απαντήσεων γίνεται από τον δάσκαλο.  

Χρησιμοποιώντας τα τέσσερα αυτά εργαλεία στην εφαρμογή Socrative, η γνώση και 

η κατανόηση κάθε ενότητας ελέγχονται από 25 ερωτήσεις (προτάσεις). Αν έχει 

απαντήσει και τις 25 ερωτήσεις σωστά, ο μαθητής αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει 

πλήρως τη συγκεκριμένη ενότητα. Συνολικά, όλο το υλικό χωρίζεται σε 8 x 3 x 25 = 

600 ελέγχους, οι οποίοι είναι παραπάνω από αρκετοί για να γνωρίζουν πλήρως και να 

κρίνουν οι δάσκαλοι το επίπεδο γνώσης κάθε μαθητή.  

Οι λύσεις των smartphone ελέγχων δίνονται στο TSM.  

Επίσης, οι ασκήσεις των smartphone πρέπει να παρουσιάζονται στις περιλήψεις σε 

όλες τις εθνικές γλώσσες των συνεργαζόμενων χωρών.  

VIII. ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και των ερωτηματολογίων, τα 

θέματα και οι ενότητες του σχεδίου SOCIRES είναι σχετικά άγνωστα και στους 

δασκάλους. (Οι δάσκαλοι δείχνουν επίσης κάποιον βαθμό οικειότητας με τις 

ενότητες, αλλά το νέο υλικό θα τους είναι κατά κύριο λόγο άγνωστο.) Επομένως, το 

ενισχυτικό υλικό πρέπει να αναπτυχθεί για τους δασκάλους έτσι ώστε να 

κατανοήσουν κάθε ενότητα καλύτερα και βαθύτερα.  
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1. Το ενισχυτικό υλικό των δασκάλων (TSM) ακολουθεί τη σύνθεση 

θεμάτων/ενοτήτων και τη σειρά αυτών στο εγχειρίδιο διδασκαλίας.  

2. Θα συνταχθεί ξεχωριστό TSM για τις δύο ηλικιακές ομάδες.  

3. Δεν υπάρχει περιορισμός όγκου για κάθε ενότητα στο TSM. 

 4. Το TSM πρέπει να περιέχει ενισχυτικό γραπτό υλικό για τα εγχειρίδια 

διδασκαλίας. Το γραπτό υλικό μπορεί να είναι προϊόν αντιγραφής με κατάλληλα 

δοσμένη την πηγή. 

 5. Εάν ο συγγραφέας μιας συγκεκριμένης σειράς ενοτήτων το αποφασίσει, το TSM 

μπορεί να περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης του εγχειριδίου 

ή/και τις λύσεις των εργασιών για το σπίτι. 

 6. Το TSM πρέπει να περιέχει όλες τις διαφάνειες PPT για όλες τις ενότητες έτσι 

ώστε οι δάσκαλοι να μπορούν να κάνουν προσωπικές σημειώσεις σε όλες. 

 7. Το TSM πρέπει να περιέχει όλες τις smartphone ερωτήσεις με ξεκάθαρη ένδειξη 

των σωστών απαντήσεων. Επίσης, πρέπει να περιέχει απαραίτητα σχόλια και 

υποστήριξη για τη smartphone εκδοχή του διδακτικού υλικού.  

8. Το TSM πρέπει να περιέχει οδηγίες σχετικά με το τουλάχιστον δύο γύρων 

στρατηγικό παιχνίδι.  

9. Το TSM πρέπει να περιέχει δείγμα σχεδίου διδασκαλίας για κάθε ενότητα, πιθανώς 

υποδεικνύοντας στοιχεία για τις προτεινόμενες καινοτόμες, μη καθιερωμένες 

μεθόδους διδασκαλίας.  

10. Το TSM πρέπει να περιέχει λίστα με συστηνόμενη βιβλιογραφία για τη δεδομένη 

ενότητα. 
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ΙΧ. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

Εκδοχές των περιλήψεων στις εθνικές γλώσσες. 

Το βασικό διδακτικό υλικό θα αναπτυχθεί στα αγγλικά. Ωστόσο, προκειμένου να 

βοηθήσουμε τους δασκάλους να διδάξουν το υλικό αυτό, οι συνεργάτες ετοιμάζουν 

ένα παράρτημα στις εθνικές τους γλώσσες. Τα παραρτήματα δεν αποτελούν απλές 

μεταφράσεις και είναι πολύ μικρότερα από το βασικό υλικό. Ο κεντρικός ρόλος των 

εθνικών εκδοχών είναι να βοηθήσουν δασκάλους και παιδιά να μάθουν το θέμα του 

σχεδίου. Επομένως,  

1. Τα εθνικά παραρτήματα μπορούν να περιλαμβάνουν κομμάτια χαρακτηριστικά και 

αναγκαία για τη διδασκαλία της δεδομένης ενότητας στη δεδομένη γλώσσα, τα οποία 

δεν υπάρχουν στο βασικό υλικό,  

2. Με απόφαση του δεδομένου συνεργάτη, διαγράμματα, σχεδιαγράμματα και 

φωτογραφίες μπορούν επίσης να αλλαχθούν ή να αντικατασταθούν από άλλα που 

βοηθούν περισσότερο στη διδασκαλία στην εκάστοτε γλώσσα,  

3. Τα παραρτήματα μπορούν να παραπέμπουν σε διαγράμματα, σχεδιαγράμματα και 

άλλα κομμάτια της βασικής αγγλικής εκδοχής χωρίς αυτά να είναι αντεγραμμένα στα 

παραρτήματα,  

4. Ερωτήσεις ελέγχου θα πρέπει επίσης να υπάρχουν στις εθνικές εκδοχές,  

5. Η ηλεκτρονική εκδοχή του διδακτικού υλικού παραμένει στην Αγγλική μόνο,  

6. Το smartphone υλικό θα πρέπει να μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες, 

 7. Τα εθνικά παραρτήματα (δημιουργία και εκτύπωση) αποτελούν ευθύνη των 

εκάστοτε συνεργατών. Στην Ιταλία και στη Σλοβακία (όπου υπάρχουν δύο 

συνεργάτες), οι συνεργάτες θα συμφωνήσουν μεταξύ τους για τη διανομή της 

εργασίας και τα κόστη που προκύπτουν από αυτήν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Λίστα θεμάτων και/ή ενοτήτων που προτείνονται από τους συνεργάτες για το 

περιεχόμενο της κοινωνικής/δημοτικής ικανότητας στο σχέδιο SOCIRES. 

Αφού ερεύνησαν την αντίστοιχη βιβλιογραφία και συμβουλεύτηκαν άλλους 

δασκάλους, μαθητές και οργανισμούς, οι συνεργάτες πρότειναν ανεξάρτητα να 

θεωρηθούν τα ακόλουθα θέματα και ενότητες για τη δημιουργία του σχεδίου (Οι 

επαναλαμβανόμενες, συμπίπτουσες προτάσεις αναφέρονται μόνο μία φορά. Η λίστα 

περιλαμβάνει προτάσεις και για τις δύο ηλικιακές ομάδες):  

Ικανότητα να συνδεθείς καλά με άλλους ανθρώπους  

Ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία Ικανότητα για επίλυση και διαχείριση 

συγκρούσεων 

 Ικανότητα να υπερασπίζεσαι και να διεκδικείς δικαιώματα, ενδιαφέροντα, όρια και 

ανάγκες  

Γνώση και κατανόηση παγκόσμιων ζητημάτων 

 Ικανότητα να αλληλεπιδράς με σεβασμό, κατάλληλα και αποτελεσματικά  

Παγκόσμια σκέψη, παγκόσμιοι πολίτες 

 Δεξιότητες συνεργασίας  

Ενδιαφέρον για τα κοινά 

 Κατανόηση του κόσμου με κριτική σκέψη 

 Επικοινωνία και συνεργασία  

Επικοινωνία και μετα-επικοινωνία  

Ενσυναίσθηση 

 Ευθύνη  

Ευελιξία  
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Προσαρμοστικότητα 

 Δεξιότητα να ακούς και να παρατηρείς  

Παρακίνηση  

Παρακίνηση έναντι χειραγώγησης  

Εκτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 Ανοχή Κατανόηση του εαυτού με κριτική σκέψη 

 Κατανόηση του γεγονότος στην εγγύτερη ή ευρύτερη κοινωνία με κριτική σκέψη 

 Αποδοχή 

 Κοινωνική προσαρμοστικότητα  

Συμμετοχή και ανάμειξη  

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας: αλήθεια έναντι απόψεων  

Σεβασμός της διαφορετικότητας Από τη γνώση στην ικανότητα  

Ικανότητα διαμόρφωσης και διεξαγωγής σχεδίου ζωής  

Ευρωπαϊκές αξίες 

 Ατομικές αξίες, ομαδικές αξίες, εθνικές αξίες 

 Κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων  

Διαπολιτισμικές δεξιότητες  

Ομαδική εργασία 

 Διαπολιτισμική κατανόηση  

Αντιλήψεις περί πολιτισμικής ποικιλότητας  

Διά βίου μάθηση  

Συναισθηματικές ικανότητες 

 Συναισθηματικό επίπεδο, συναισθηματική νοημοσύνη  
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Ψηφιακή τεχνολογία  

Χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Εποχής  

Πληροφορία και επικοινωνία  

Κοινωνία της πληροφορίας 

 Γονείς και παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή 

 Εικονική κοινωνία, εναλλακτική πραγματικότητα  

Κοινωνική ευθύνη για το μέλλον 

 Ήθος και ηθική Ανάπτυξη της Ψηφιακής κοινωνίας  

Κατακερματισμός της κοινωνίας  

Ψηφιακή ικανότητα  

Δεξιότητες επικοινωνίας  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)  

Κοινωνική ευθύνη των πολιτών  

Κοινωνική ευθύνη της κοινότητας 

 Δικαιοσύνη και ισότητα Ισχύς του νόμου 

 Δημοκρατία και δικτατορία στην Ψηφιακή Εποχή 

 ΜΜΕ και κοινή γνώμη στην Ψηφιακή Εποχή 

 Ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών  

Προτεραιότητα μεταξύ δικαιωμάτων και ευθυνών  

Βιώσιμη ανάπτυξη Προστασία του περιβάλλοντος 

 Καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών  

Ψευδείς ειδήσεις και βασικές δεξιότητες αξιολόγησης των πηγών  

Δημοκρατία και μεταδημοκρατία μέσω Διαδικτύου 
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 Συνεργατική εκμάθηση στο Διαδίκτυο 

 Πραγματικός κίνδυνος στο εικονικό πλαίσιο  

Αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση μέσω Διαδικτύου 

 Ηθική στάση στην πραγματική και στην εικονική ζωή 

 Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 

 Ικανότητα κοινωνικής ευθύνης έναντι κοινωνικής ικανότητας  

Ικανότητα έναντι γνώσης  

Χαρακτηριστικά της Ψηφιακής Εποχής  

Γενιά Ζ έναντι γενιάς Χ  

Παρακίνηση στην Ψηφιακή Εποχή 

 Κλασική κοινωνική ευθύνη στην Ψηφιακή Εποχή (ΨΕ) 

 Κλασικές υποχρεώσεις του πολίτη στην ΨΕ  

Αλληλεγγύη στην ΨΕ 

 Κοινωνική συνοχή στην ΨΕ  

Δημοκρατία και δικτατορία στην ΨΕ 

 Φιλελευθερισμός έναντι ανελευθερισμού  

Επικοινωνιακές παγίδες στην ΨΕ  

Μαζική πληροφόρηση – μαζική επικοινωνία στην ΨΕ  

Κοινωνικές δομές στην ΨΕ και παλαιότερα 

 Κοινωνία της πληροφορίας 

 Εξέλιξη και επανάσταση στην ΨΕ  

Πλειονότητα έναντι μειονότητας στην ΨΕ 

 Παραδοσιακή ψηφοφορία – ηλεκτρονική ψηφοφορία 
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 Χαρακτηριστικά της κοινωνίας στην ΨΕ  

Ψηφιακά δικαιώματα και ευθύνες  

Καταμερισμός της εξουσίας στην ΨΕ 

 Ελεγκτικοί μηχανισμοί στην ΨΕ  

Ανοιχτή κοινωνία  

Κλασική ηθική του πολίτη έναντι ψηφιακής ηθικής του πολίτη  

Δομή της κοινωνίας τώρα και παλαιότερα 

 Εθνικισμός και υπερεθνικισμός στην ΨΕ  

Πραγματική κοινωνία – εικονική κοινωνία  

Πραγματικότητα έναντι εναλλακτικής πραγματικότητας  

Χαρακτηριστικά μιας υγιούς κοινωνίας 

 Νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας  

Ψηφιακοί γηγενείς και κοινωνική ζωή 

 Κλασική υπηκοότητα έναντι ψηφιακής υπηκοότητας  

Τύποι κυβέρνησης 

 Η ισχύς του νόμου Ελευθερία έναντι ευθύνης  

Αυτογνωσία και ψηφιακές δεξιότητες  

Σχεδιασμός, συγχρονισμός και ομαδική εργασία  

Συναισθηματική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη  

Ελευθερία του λόγου έναντι χειραγώγησης 

 Δημοκρατικές αρχές και φορείς – παλαιότερα και τώρα  

Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον 

 Ευρώπη και δικαιώματα του παιδιού 
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 Ενεργός πολίτης στον ψηφιακό κόσμο  

Διαπολιτισμική κοινωνία  

Ταυτότητα και διαφορετικότητα 

 Ατομική ελευθερία  

Αποταμίευση, ξόδεμα ή επένδυση...; Σχεδιασμός προϋπολογισμού 

 Κοινωνική εταιρεία και ψηφιακά κανάλια  

Η παγκοσμιοποιημένη ψηφιακή κοινωνία  

Ψηφιακή ικανότητα έναντι κοινωνικής ικανότητας στην ΨΕ 

 Εικονική πραγματικότητα και γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 

 Κατάτμηση της κοινωνίας  

Κοινωνικές δεξιότητες και ενεργή στάση του πολίτη 

 Μοναδικότητα, αξιοπρέπεια και ανοχή  

Πολιτισμικός πλουραλισμός 

 Η ψηφιακή ικανότητα ως ανθρώπινο δικαίωμα  

Αυτογνωσία  

Ελευθερία έκφρασης  

Συγκρούσεις και επίλυση συγκρούσεων 

 Οι συγκρούσεις ως παράγοντες ανάπτυξης  

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

 Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

 Εθελοντισμός 

 Ρατσισμός  

Δημιουργικότητα 
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 Κοινωνία πολιτών και συμμετοχή στα κοινά  

Απασχόληση και καινοτομία  

Ψηφιακές τεχνολογίες για εκμάθηση  

Διαδικτυακή ασφάλεια 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός  

Ψηφιακή ικανότητα έναντι εκπαιδευτικής βελτίωσης  

Ψηφιακή οικονομία, ψηφιακή κοινωνία  

Σωματική και ψυχολογική ευεξία στην ΨΕ 

 Κριτική σκέψη και δικαιώματα του παιδιού  

Πολιτικός πλουραλισμός και χειραγώγηση στην ΨΕ 

 Άνθρωπος και κοινωνία στην ΨΕ  

Κοινωνία της πληροφορίας και οι νέες κοινωνικές και πολιτειακές ανάγκες  

Δημόσιος βίος στην ΨΕ 

 Δημόσια ομιλία στην ΨΕ  

Συνολικά, 151 προτάσεις για θέματα/ενότητες  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πίνακας προτιμήσεων 

Πολύ συχνά πρέπει να κινηθούμε μεταξύ δύο επιλογών. Τότε, συγκρίνουμε τις 

επιλογές αυτές και τις ζυγίζουμε με βάση τα δεδομένα κριτήρια. Αν υπάρχει μεγάλη 
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διαφορά μεταξύ των δύο επιλογών, η απόφαση δεν είναι δύσκολη και, εάν 

επαναλάβουμε την απόφαση, καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αν οι δύο 

επιλογές είναι παρόμοιες, η διαδικασία επιλογής είναι διαφορετική: πρέπει να 

επαναλάβουμε την απόφαση αρκετές φορές και τα στατιστικά δείχνουν τη διαφορά. 

(π.χ. «επτά στις δέκα φορές προτιμούμε την επιλογή Α».)  

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη αν υπάρχουν πολλές επιλογές και πρέπει 

να βάλουμε προτεραιότητα. Όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο πιθανότερο 

είναι να μην κάνουμε τη διαδικασία σωστά. Θα υπάρχουν αντιφάσεις στην απόφασή 

μας. Ο εγκέφαλός μας προσπαθεί να φτιάξει ζευγάρια με τις επιλογές και να 

αποφασίσει μεταξύ των δύο. Όμως, αν έχουμε ν αριθμό επιλογών, τότε σχηματίζονται 

ν x (ν-1) ζευγάρια και αν οι επιλογές είναι συγκρίσιμες (δηλαδή αν η απόφαση δεν 

είναι εμφανής), τότε σίγουρα θα κάνουμε λάθη.  

Το απλούστερο λάθος είναι ότι αποφασίζουμε πως το Α είναι σημαντικότερο από το 

Β, αλλά λίγα λεπτά αργότερα, αφού έχουμε ξεχάσει αυτό που είπαμε νωρίτερα, λέμε 

ότι το Β είναι σημαντικότερο από το Α. Αν υπάρχουν περισσότερες επιλογές, μπορεί 

να γίνουν πιο περίπλοκα λάθη: Λέμε ότι το Α είναι σημαντικότερο από το Β, το Β 

είναι σημαντικότερο από το Γ και το Γ είναι σημαντικότερο από το Α. (Σε 

μαθηματική μορφή, Α>Β>Γ>Α, το οποίο είναι αδύνατο.) 

 Αυτή η διαδικασία του «συγκρίνω όλες τις επιλογές με όλες τις άλλες επιλογές» 

σχηματοποιείται από τον πίνακα προτιμήσεων. Είναι ένα απλό τετράγωνο με ν στήλες 

και ν γραμμές, αν έχουμε ν επιλογές. Τώρα, αρχίζουμε να συγκρίνουμε όλες τις 

επιλογές με όλες τις άλλες επιλογές (το να συγκρίνεις ν με ν είναι όχληση, φυσικά) 

και αν η «επιλογή της γραμμής» είναι σημαντικότερη από την «επιλογή της στήλης», 

γράφουμε «1» στο αντίστοιχο πεδίο. Στην αντίθετη περίπτωση, γράφουμε «0». Έτσι, 

γεμίζουμε όλα τα πεδία στο τετράγωνο (που ονομάζεται πίνακας προτιμήσεων).  

Ένας πίνακας προτιμήσεων 4x4 έχει ως εξής: 

 

 

 

 

     1             2             3            4 

     
1     
   
   
2  
  
     
3            
     
 
 4 
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 Τώρα, αν γεμίσουμε τα πεδία με «σημαντικότερο = 1» και «λιγότερο σημαντικό = 

0», ένα δείγμα πίνακα προτιμήσεων μπορεί να έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα, μπορούμε να κρίνουμε τις αποφάσεις μας:  

1. Το «1» είναι σημαντικότερο από όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν μόνο «1» στην 

πρώτη γραμμή.  

2. Κοιτώντας τη γραμμή 2, βλέπουμε ότι το πρώτο πεδίο είναι συνεπές: αφού είπαμε 

νωρίτερα ότι το «1» είναι σημαντικότερο από το «2», πρέπει να υπάρχει «0» στο 

πρώτο πεδίο της δεύτερης γραμμής υποδεικνύοντας ότι «η στήλη είναι 

σημαντικότερη». Το «2» είναι σημαντικότερο από το «3» αλλά λιγότερο σημαντικό 

από το «4».  

3. Στη γραμμή 3, συναντάμε ένα λάθος: Αν το «1» είναι σημαντικότερο από το «3», 

δεν μπορεί να σημειωθεί 1 στο πρώτο πεδίο. Η απόφαση έναντι του «2» είναι 

συνεπής και θεωρούμε ότι το «3» είναι σημαντικότερο από το «4».  

     1             2             3            4 

     1                         1                1            1         
      
 
     2       0                                  1            0 
 
     
     3        1             0                                1    
     
 
    4        0              0              0 
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4. Το πρώτο πεδίο της τέταρτης γραμμής είναι συνεπές. Ούτε στο δεύτερο πεδίο 

υπάρχει λάθος. Το τέταρτο επίπεδο είναι επίσης συνεπές.  

Δηλαδή ο πρώτος, απλούστερος έλεγχος της ακολουθίας μας είναι ο το άθροισμα των 

διαγωνίως αντίθετων πεδίων πρέπει να είναι 1:δεν μπορεί να είναι 2 ή 0. 

Η αξιολόγηση είναι πολύ απλή: Απλώς αθροίζουμε το σκορ σε κάθε γραμμή. 

Χωρίς να εισέλθουμε σε μαθηματικές αναλύσεις, εάν ήμαστε συνεπείς, τότε θα 

υπάρχει ένα σκορ ίσο με ν-1, ένα σκορ ίσο με ν-2 κ.ο.κ. και ένα σκορ ίσο με 0. Δεν 

μπορούν να υπάρχουν ίσα σκορ σε διαφορετικές γραμμές. Εάν υπάρχουν, τότε είναι 

ξεκάθαρο σημάδι ότι έχουμε κάνει λάθος στη διαδικασία αξιολόγησης των επιλογών. 

Έτσι, εφόσον υπάρχουν δύο γραμμές με σκορ «1», τότε είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε 

κάνει λάθος.  

Θεωρητικά, ο πίνακας προτιμήσεων δείχνει ξεκάθαρα την σειρά σημαντικότητας: όσο 

ψηλότερο είναι το σκορ μιας γραμμής, τόσο σημαντικότερη είναι. Επειδή υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να γίνει λάθος με μεγαλύτερο αριθμό επιλογών, η τελική 

αξιολόγηση συνήθως έχει ως ακολούθως: 

 1. Το πρώτο 25% των επιλογών (ζητημάτων) είναι μάλλον οι πιο σημαντικές.  

2. Το τελευταίο 25% των επιλογών είναι μάλλον οι λιγότερο σημαντικές.  

Δηλαδή το «1» είναι μάλλον το πιο σημαντικό και το «2» ή το «4» είναι το λιγότερο 

σημαντικό.  

Αφού χρησιμοποιούμε τον πίνακα προτιμήσεων για να εντοπίσουμε τα δύο «πιο 

αδύναμα» προτεινόμενα θέματα (δηλαδή θέλουμε να καθορίσουμε ποια δύο θέματα 

θα αποκλείσουμε από τα επιλεγμένα δέκα), αναζητούμε μόνο τα «λιγότερο 

σημαντικά» θέματα, ενώ η σειρά σημαντικότητας των υπόλοιπων οκτώ δεν μας 

ενδιαφέρει.  

Σύμφωνα με τους κανόνες της στατιστικής, όσο περισσότεροι πίνακες 

προτεραιοτήτων συμπληρωθούν, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία των 

περιληπτικών απαντήσεων.  

Επίσης, όσο πιο διαφορετικές ομάδες παρέχουν τη γνώμη τους, τόσο μεγαλύτερη 

είναι η αξιοπιστία των περιληπτικών απαντήσεων. Εφόσον οκτώ διαφορετικοί 
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συνεργάτες από έξι διαφορετικές χώρες παρέχουν τις ανώνυμες απαντήσεις και ο 

συνολικός αριθμός των συμπληρωμένων πινάκων πλησιάζει τους πενήντα, τα 

αποτελέσματα – τουλάχιστον για να καθορίσουμε ποια θέματα θα αποκλειστούν 

(δηλαδή τα «λιγότερο σημαντικά» θέματα) – μπορούν να θεωρηθούν αντικειμενικά 

και βάσιμα.  

Το ερώτημα για να καθοριστεί η σημαντικότητα του ενός ή του άλλου θέματος ήταν: 

«Κατά τη γνώμη σας, ποιο από τα δύο προτεινόμενα θέματα είναι πιο σημαντικό για 

να διδαχθεί στα σχολεία;» Το ίδιο ερώτημα τέθηκε για τη σύνθεση των θεμάτων τόσο 

για τα γυμνάσια όσο και για τα λύκεια.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Ερωτηματολόγια 

Τα ανώνυμα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται πολύ συχνά για να καθοριστεί η 

«κοινή γνώμη». Ορισμένες φορές, τα ερωτηματολόγια ζητούν να περιγράψεις την 

άποψη ή την πρότασή σου, αλλά τα πιο αποτελεσματικά είναι εκείνα που έχουν 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και το εκάστοτε άτομο πρέπει μόνο να επιλέξει με 

ποια από τις προτεινόμενες απαντήσεις συμφωνεί.  

Είναι σύνηθες για τους ανθρώπους να «τείνουν προς το κέντρο», δηλαδή να 

αποφεύγουν απόλυτα θετικές ή απόλυτα αρνητικές απαντήσεις. Γι’ αυτό, τα 

ερωτηματολόγια συνήθως δίνουν ζυγό αριθμό επιλογών ώστε να μην υπάρχει 

«κεντρική απάντηση».  

Υπάρχει κι άλλη τάση: οι άνθρωποι τείνουν να είναι περισσότερο θετικοί από ό,τι 

αρνητικοί και, κατά συνέπεια, σημειώνουν συχνότερα τις θετικές απαντήσεις. 

Δηλαδή η «πραγματική κοινή γνώμη» είναι πάντα λίγο πιο αρνητική από το 

αποτέλεσμα που δίνουν οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων. (Σε ειδικές 

περιπτώσεις, η τάση αυτή μπορεί να είναι αντίθετη: οι απαντήσεις να τείνουν να είναι 

πιο αρνητικές από την πραγματική τους άποψη.) Και στις δύο περιπτώσεις, οι 

αξιολογητές πρέπει να συνυπολογίζουν την επίδραση της «αναμενόμενης στάσης» 

και όχι απλώς να δέχονται την ονομαστική αξία των περιληπτικών απαντήσεων. 
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 Για να καθορίσουν τα οκτώ θέματα που θα αναπτύξουν (δηλαδή τα δύο θέματα που 

θα αποκλειστούν), οι συνεργάτες δημιούργησαν και χρησιμοποίησαν το ακόλουθο 

ερωτηματολόγιο:  

Η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου έγινε ως ακολούθως:  

1. Σε κάθε απάντηση, δόθηκε ένας αριθμός πόντων: 

 Α. Όχι σημαντικό, όχι οικείο – 0 πόντοι 

 Β. Λίγο σημαντικό, λίγο οικείο – 1 πόντος  

Γ. Αρκετά σημαντικό, αρκετά οικείο – 2 πόντοι  

Δ. Σημαντικό, οικείο – 3 πόντοι 

 Ε. Πολύ σημαντικό, πολύ οικείο – 4 πόντοι  

Ζ. Πρέπει οπωσδήποτε να διδαχθεί, πλήρως οικείο – 5 πόντοι  

2. Αφού συλλέχθηκαν ανώνυμες απαντήσεις από κάθε συνεργάτη, υπολογίστηκε ένα 

μέσο σκορ για όλες τις ενότητες.  

3. Το άθροισμα των σκορ για τις τρεις ενότητες κάθε θέματος παρήγαγε το συνολικό 

σκορ για κάθε θέμα.  

4. Το συνολικό άθροισμα (το άθροισμα όλων των αθροισμάτων) κάθε θέματος 

παρήγαγε το τελικό σκορ. Η σειρά των θεμάτων καθορίστηκε από το τελικό αυτό 

σκορ. Τα δύο τελευταία θέματα (που συγκέντρωσαν το χαμηλότερο σκορ) 

προτάθηκαν για αποκλεισμό από τη λίστα με τα θέματα προς ανάπτυξη. (Η σειρά των 

οκτώ θεμάτων που παρέμειναν δεν λήφθηκε υπόψη. Ούτως ή άλλως, θα αναπτυχθούν 

και τα οκτώ.)  

 

 

Σχόλιο. 

 Το ερωτηματολόγιο ρωτούσε επίσης το άτομο που το συμπλήρωνε για την 

εξοικείωσή του με την εκάστοτε ενότητα. Οι απαντήσεις αξιολογήθηκαν παρομοίως, 
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αλλά η αξιολόγηση αυτή δεν είχε καμία σχέση με τα αποτελέσματα της επιλογής 

θέματος: τέθηκε ερώτηση για την εξοικείωση ή μη, ώστε να έχουμε πληροφορίες για 

τον εκάστοτε συνεργάτη κατά τη διαμόρφωση κάθε θέματος και ενότητας όσον 

αφορά στο αναμενόμενο επίπεδο γνώσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα θέματα 

και οι ενότητες που επιλέχθηκαν μπορεί να στηρίζονται σε ορισμένες βασικές 

γνώσεις τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων. 

 

 

 

 


