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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με την παρούσα εργασία επιδιώκεται η επικοινωνία των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από 

τους μαθητές της Ε2΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και του σχολείου 

Zühtüpaşa İlkokulu, Kadıköy, της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21 στο 

πλαίσιο υλοποίησης συνεργατικού Προγράμματος eTwinning με τίτλο: «ArmonyLand». Σκοπός του 

προγράμματος ήταν η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ψηφιακού εγγραμματισμού, δεξιοτήτων 

απαραίτητων στους μαθητές στην προσπάθειά τους να αναγνωρίσουν τις ψευδείς ειδήσεις και την 

παραπληροφόρηση. Ακολουθώντας τους ήρωες του έργου, την Armony και το Landy, δύο αδέρφια 

που ασχολούνται με τη μουσική, οι μαθητές εργάστηκαν σε διακρατικές ομάδες, επικοινώνησαν σε 

συνθήκες δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνεργάστηκαν και παρήγαγαν κοινά τελικά 

προϊόντα μέσα από την αλληλεπίδραση, τη θετική σκέψη, τη μουσική. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των 2 σχολείων μέσω της 

Αγγλικής γλώσσας, web2.0 εργαλείων και εφαρμογών. Δημιουργήθηκε και ανταλλάχθηκε κοινό υλικό 

μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών σε καθορισμένα πεδία εξετάζοντας διεπιστημονικά το θέμα.  

Το αποτέλεσμα της κοινής ενασχόλησης ήταν μία σειρά από συνεργατικά προϊόντα (podcasts, 

netiquette rules, Armony songs & lyrics etc.) παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο σε θέματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ψηφιακός εγγραμματισμός, ψυχική ευεξία, μουσική, eTwinning 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η επείγουσα ανάγκη να μεταμορφωθεί η σχολική τάξη λόγω της πανδημίας του Covid-19 σε 

ένα διαδικτυακό περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες ουσιαστικής εκπαίδευσης και εκμάθησης 

έφερε στην επιφάνεια ένα εξίσου σημαντικό με τη διδασκαλία ζήτημα. «Τι είναι αλήθεια και τι 

είναι ψέμα;» «Πόσο ψηφιακά εγγράμματοι είμαστε ώστε να αντιμετωπίζουμε κριτικά οποιαδήποτε 

πληροφορία συλλέγουμε από το διαδίκτυο;» Σε μια περίοδο κατά την οποία η ζωή των ανθρώπων, 

ανήλικων και ενήλικων, κατακλείστηκε από διαδικτυακές συναντήσεις εκμάθησης, εργασίας ή 

διασκέδασης, πρόβαλλε αναντίρρητη η ανάγκη για ένα ασφαλές Διαδίκτυο απαλλαγμένο από 

ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες. Εξίσου επιτακτική πρόβαλε και η ανάγκη καλλιέργειας 

δεξιοτήτων Ψηφιακού Εγγραμματισμού ώστε να αισθανθούν οι πολίτες ενδυναμωμένοι απέναντι 

στην ορθή χρήση του Διαδικτύου και στην υπεύθυνη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την 

αναζήτηση και τη χρήση της πληροφορίας. Η καταπολέμηση άλλωστε της παραπληροφόρησης και 

η παρότρυνση των πολιτών να περιηγηθούν με υπευθυνότητα στην αναζήτηση της πληροφορίας 

μέσω του διαδικτύου αποτέλεσε και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια «ανοιχτή, δημοκρατική και βιώσιμη κοινωνία», 

έναν από τους τρεις σημαντικούς πυλώνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό (European 

Commission, nd). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προπαρασκευαστική της δράση για τον Ψηφιακό 

Εγγραμματισμό τον περιγράφει ως μια έκφραση-ομπρέλα η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

τεχνικές, γνωστικές, και κοινωνικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους πολίτες την πρόσβαση στα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την κριτική αντιμετώπισή τους καθώς και την αλληλεπίδραση που 

προκύπτει με αυτά.  
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Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα η επιφορτισμένη με την εκπαίδευση 

σε θέματα ψηφιακής πολιτότητας ομάδα αναγνωρίζει και κατηγοριοποιεί τις αντίστοιχες 

δεξιότητες στους εξής βασικούς τομείς: της ψηφιακής ύπαρξης (Being online) που περιλαμβάνει 

ικανότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην ψηφιακή κοινωνία και την ελεύθερη έκφραση 

όπως η πρόσβαση και η συμπερίληψη, η μάθηση και η δημιουργικότητα, ο εγγραμματισμός στα 

Μέσα και την Πληροφόρηση; της ευημερίας στο διαδίκτυο (Well-being online) που περιλαμβάνει 

ικανότητες που μπορούν να βοηθήσουν το χρήστη να εμπλακεί με θετικό τρόπο στην ψηφιακή 

κοινωνία; των ψηφιακών δικαιωμάτων (Rights online) που περιλαμβάνει τις ικανότητες που 

σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών σε σύνθετες, διαφορετικές κοινωνίες σε 

ψηφιακό πλαίσιο (Council of Europe, nd). Δεξιότητες οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν από 

τους μαθητές σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον και βασίζονται σε μία διαρκή απόκτηση 

εμπειρίας και ανατροφοδότησης (UNESCO, 2015). Δεξιότητες που μπορούν να τους 

ενδυναμώσουν ώστε να «συμμετέχουν και να συνεισφέρουν στην παγκόσμια κοινωνία της 

γνώσης» (Council of Europe, n.d.). 

Το eTwinning, η μεγαλύτερη Εκπαιδευτική Κοινότητα της Ευρώπης, προάγει τον 

Εγγραμματισμό στα Μέσα από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του δίνοντας έμφαση στη 

ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου μέσα από τη χρήση 

τους σε projects να προαχθεί η «ενσυνείδητη και υπεύθυνη στάση των μαθητών» και να 

καλλιεργηθεί η ψηφιακή πολιτότητα (eTwinning, 2021). Ως Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης 

δημιουργεί, μέσω της δυνατότητας συνεργατικής μάθησης και κοινωνικής δικτύωσης που 

προσφέρει, ελπιδοφόρες και καινοτόμες διαπολιτισμικές προοπτικές καθιστώντας τη μάθηση πιο 

διαδραστική, καινοτόμα και ανταγωνιστική (Uzunboylu, 2006). Προσφέρει, εξάλλου, πολλές 

ευκαιρίες διδασκαλίας μέσω των εργαλείων από τα οποία τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές 

επωφελούνται μέσα από τη συνεργασία που επιτυγχάνουν με σχολεία από άλλες χώρες 

(Αngelopoulos & Pateraki, 2014). 

Η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει, άλλωστε, ότι η ηλεκτρονική συνεργατική μάθηση είναι 

ένα ελπιδοφόρο εκπαιδευτικό μέσο καθώς βοηθά τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν 

δραστηριότητες βασισμένες στις ΤΠΕ, εφαρμόζοντας τη μέθοδο project, θέτοντας σε χρήση τις 

σύγχρονες έννοιες για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης (Schulz-Zander, Büchter & Dalmer, 

2002). 

Η Ψηφιακή Κοινότητα Μάθησης του eTwinning προσέφερε τη δυνατότητα συνεργασίας 

μαθητών και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Τουρκία μέσω της τεχνολογικά 

διαμεσολαβημένης επικοινωνίας, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της 

επίλυσης προβλήματος, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων Ψηφιακού Εγγραμματισμού μέσω της 

μουσικής. Στην ευαισθητοποίηση της γλωσσικής πολυμορφίας στη διαδικασία εκμάθησης 

(European Commision, 2013; Crawley et al., 2010). Υλοποιήθηκαν συνεργατικές μαθησιακές 

δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν κοινοί μαθησιακοί στόχοι μέσα από την ανταλλαγή 

απόψεων για την αναζήτηση και τη διαχείριση της πληροφορίας, τις ψευδείς ειδήσεις, την 

ασφάλεια στο διαδίκτυο, την ψυχική ευεξία δίνοντας την ευκαιρία όχι μόνο για μια 

«φωτογραφική» αναπαράσταση αυθεντικών καταστάσεων αλλά και τη δυνατότητα διατύπωσης 

υποθέσεων εργασίας, σύγκρισης επιχειρημάτων, άρθρωσης συλλογισμών. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Με την ρητορική ερώτηση του Leonardo da Vinci “Do you know that your soul is composed 

of harmony?” ως οδηγό, οι εκπαιδευτικοί των δύο συνεργαζόμενων χωρών εκμεταλλεύτηκαν τη 

δυνατότητα που δίνει το eTwinning για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνεργατικών έργων με 

τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (project) η οποία έχει ως βασικές αρχές τη διεπιστημονική 

θεώρηση, τη βιωματική προσέγγιση, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου 

και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης (Frey, 1990; Ταρατόρη–Τσαλκατίδου, 2010; Kaldi et all., 

2011). Η συγκεκριμένη μέθοδος συνιστάται για την υλοποίηση eTwinning έργων καθώς προάγει 

τη συνεργατική, εποικοδομητική μάθηση και τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης 

(Μιχαηλίδης, 2003). Παράλληλα, επιδιώχθηκε μέσω της προσπάθειας υλοποίησης ενός 

κοινωνικού πειράματος οι μαθητές των δύο εταιρικών σχολείων να ενώσουν τις δυνάμεις τους και 

με τη συντροφιά και τις δράσεις των δύο χαρακτήρων, της Armony και του Landy, τα ονόματα 
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των οποίων αντανακλούν και τη φιλοσοφία του έργου, να προσπαθήσουν να καλλιεργήσουν 

δεξιότητες κριτικής σκέψης προκειμένου να εξελιχθούν σε ψηφιακά εγγράμματοι πολίτες.  

Προκειμένου να υλοποιηθεί το συνεργατικό eTwinning έργο με τον τίτλο «ArmonyLand» οι 

δύο συνεργάτες εκπαιδευτικοί συζήτησαν και ανέλυσαν από κοινού τα υποθέματα κατά τη 

διάρκεια επικοινωνίας που βασίστηκε κυρίως στην αποστολή e-mails, σε συζητήσεις μέσω 

messenger και Τwinspace. Οι μαθητές των σχολείων ενθουσιάστηκαν με την υλοποίηση ενός 

eTwinning έργου που θα είχε ως βάση του τη μουσική μια και θα τους έδινε όχι μόνο τη δυνατότητα 

να εκφράσουν συναισθήματα και να νιώσουν όμορφα σε μια περίοδο δύσκολη όπως αυτή της 

πανδημίας, αλλά παράλληλα και να συνθέσουν τη δική τους μουσική ξεκινώντας από απλά βήματα 

κωδικοποίησης μέσω πλατφόρμας scratch και στη συνέχεια μέσω της χρήσης εφαρμογών κινητών 

συσκευών (τηλεφώνων και τάμπλετ) προκειμένου να αποκτήσουν την πολυπόθητη εσωτερική 

αρμονία.  

Το θέμα και οι στόχοι του project ήταν στενά συνδεδεμένα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών. Οι δραστηριότητες ήταν ενταγμένες στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος ώστε 

να επιτυγχάνεται διαθεματική προσέγγιση του θέματος (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002; 

Κουλουμπαρίτση, 2005).  Η τάξη χωρίστηκε σε ευέλικτες ολιγομελείς ομάδες, μεικτές ως προς το 

φύλο και ως προς τις μαθησιακές δυνατότητες και οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν μέρος 

ευρύτερων διακρατικών ομάδων με τα ονόματα μουσικών οργάνων ως ταυτότητα και με 

συγκεκριμένες αποστολές να επιτελέσουν. Οι ομάδες αλληλεπίδρασαν μέσω των εργαλείων του 

Twinspace (forum και chat) συλλέγοντας και αναρτώντας υλικό από το διαδίκτυο και 

προσεγγίζοντας το θέμα διεπιστημονικά μέσα από τη Γλώσσα, την Πληροφορική, τη Μουσική και 

τα Εικαστικά, τη χρήση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

προγράμματος ανακοίνωναν, αντάλλασσαν και διασταύρωναν πληροφορίες τόσο σε συνθήκες δια 

ζώσης όσο και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ασύγχρονα είτε κατά τη διάρκεια 

τηλεδιασκέψεων με τους εταίρους και χρησιμοποιώντας μία πληθώρα web2.0 εργαλείων και 

εφαρμογών.   

 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

Οι μαθητές/τριες: 

● να αναγνωρίσουν τις ψευδείς ειδήσεις και την προσπάθεια παραπληροφόρησης  

● να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλήματος  

● να αναγνωρίσουν συναισθήματα 

● να εστιάσουν στη θετική σκέψη και την εσωτερική γαλήνη  

● να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας  

● να εργαστούν δημιουργικά και καινοτόμα μέσω της μουσικής  

● να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού 

● να εργαστούν συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και κάνοντας χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών (Learn how to learn using web 2.0 tools) 

● να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ νέων ανθρώπων από διαφορετικά έθνη, θρησκείες 

και πολιτιστικές ομάδες ενισχύοντας την ανοχή στη διαφορετικότητα 

● να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία επιδεικνύοντας ευ 

● να επεκτείνουν τα αποτελέσματα της συνεργατικής δουλειάς στο σχολείο, στην 

οικογένεια, στην ευρύτερη τοπική κοινότητα 

● να εκφραστούν μέσα από τη σύνθεση μουσικής, τη συγγραφή στίχων, τη δημιουργία 

Podcasts και αφισών  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διδασκαλία του ψηφιακού εγγραμματισμού δεν θα πρέπει 

να εστιάζει μόνο στη εξισορρόπηση της «ενδυνάμωσης» και της «προστασίας» αλλά παράλληλα 

θα πρέπει να ενθαρρύνει δεξιότητες δημιουργίας και χρήσης περιεχομένου (Wright et al., 2019). 

Ως προσέγγιση του 21ου αιώνα στην εκπαίδευση, ο ψηφιακός εγγραμματισμός παρέχει στους 

μαθητές το πλαίσιο πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας μηνυμάτων σε διάφορες 

μορφές (Center for Media Literacy, n.d.) όπως έντυπα κείμενα, podcast και βίντεο, μουσική.  

Η μουσική ήταν παρούσα στο έργο από την αρχή υλοποίησής του καθώς οι μαθητές ανέλαβαν 

να συστηθούν με την τεχνική του γράφοντας έναν κώδικα γι’ αυτό το σκοπό και προσκαλώντας 
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τους εταίρους και φίλους τους να συμμετέχουν με αυτή τη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή ώρα 

του Κώδικα. Η κωδικοποίηση ήταν επίσης παρούσα στο έργο καθώς βοήθησε τους μαθητές όχι 

μόνο να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή blockly.games ως ένα μέσο προκειμένου να συνθέσουν 

μουσική σε μια πλατφόρμα scratch, αλλά επίσης συνέβαλε ώστε να εμπλέξει τους μαθητές στη 

συγγραφή ενός κώδικα δεοντολογίας κι έτσι να τους εξοικειώσει με τα μέσα μιας πιο 

εποικοδομητικής επικοινωνίας.   

 
Εικόνα 1. Κώδικας δεοντολογίας 

 

Μουσικά όργανα, σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών (πιάνο, κιθάρα, βιολί, ντραμς, φλάουτο) χρησίμευσαν ως η ταυτότητα 

των 5 διακρατικών ομάδων που οδήγησαν τους μαθητές σε πέντε αποστολές προκειμένου να 

παρατηρήσουν το περιεχόμενο των πολυμέσων. Σκοπός των αποστολών αυτών ήταν όχι μόνο να 

βοηθήσουν τους μαθητές να διαβάσουν και να αποκωδικοποιήσουν τη γλώσσα των Μέσων αλλά 

και να τους παροτρύνουν να πάρουν μέρος στην επικοινωνίας ως αποτελεσματικά άτομα παρά ως 

παθητικοί αποδέκτες των Μέσων.  

 
Εικόνες 2, 3. Διακρατικές ομάδες 

 

Δεδομένου ότι τα παιδιά είναι η πιο ευαίσθητη και ταυτόχρονα η πιο ευάλωτη ομάδα, είναι 

σημαντικό να τα βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν την ικανότητα να διακρίνουν το γεγονός από τη 

μυθοπλασία, να κατανοήσουν πώς και γιατί τα Μέσα αντανακλούν ορισμένες πτυχές γεγονότων 

και παρουσιάσεων, και μέσω αυτών να εξελιχθούν ως συνειδητοποιημένοι πολίτες που μπορούν 

να αντιμετωπίσουν κριτικά τα Μέσα Ενημέρωσης ξεκινώντας ήδη από την ηλικία του δημοτικού 

σχολείου. Προσανατολισμένοι σε αυτόν τον σκοπό, οι μαθητές ακολούθησαν τις αποστολές τους 

προκειμένου να παρακολουθήσουν παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα και ειδήσεις ή να 

περιηγηθούν στο διαδίκτυο και μέσω αυτού να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται οι διαφημίσεις καθώς και ο τρόπος διανομής των πληροφοριών. Στη συνέχεια 
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κλήθηκαν να 

επικοινωνήσουν την εμπειρία και τις παρατηρήσεις τους στο φόρουμ των εταίρων διαβάζοντας 

τόσο τα δικά τους όσο και τα πορίσματα των άλλων μαθητών και αλληλεπιδρώντας 

αναλογιζόμενοι την ευθύνη των πληροφοριών που παρουσίασαν.  
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Εικόνα 4. Αποστολές διακρατικών ομάδων 

 

Οι αναρτήσεις στο φόρουμ και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων ήταν μια 

καλή αφετηρία για τους μαθητές να μιλήσουν για τον εθισμό στο διαδίκτυο και τα νέα σύγχρονα 

περιβάλλοντα στα οποία περιηγούνται. Ένας συνεργατικός εννοιολογικός χάρτης δημιουργήθηκε 

κατά την πρώτη τους ζωντανή συνάντηση και ενώ και τα δύο σχολεία βρίσκονταν σε λειτουργία 

εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 5. Εθισμός στο διαδίκτυο (Συνεργατικός εννοιολογικός χάρτης) 
 

Επιπρόσθετα οι μαθητές εργάστηκαν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα σε διαδικτυακές ομάδες 

εργασίας (breakout rooms) κατά τη διάρκεια της 2ης διαδικτυακής τους συνάντησης όπου είχαν 

επίσης την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να θυμηθούν τις πρώτες τους 

συστάσεις στο φόρουμ παίζοντας παιχνίδι διαμοιρασμού ενός ψεύτικου και δύο αληθινών 

στοιχείων για τον εαυτό τους.  

Προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των Μέσων που μοιραζόμαστε και 

το είδος της πληροφορίας που επικοινωνούμε επινοήθηκαν δύο χαρακτήρες για να συνοδέψουν 

τους μαθητές με τις περιπέτειές τους σε μια βαθύτερη ενασχόληση με το ετήσιο θέμα του 

eTwinning σχετικά με τον Ψηφιακό Εγγραμματισμό και την παραπληροφόρηση. Η Armony και ο 

Landy, ένα κορίτσι και ένα αγόρι που ζουν στη χώρα της αρμονίας ArmonyLand, μια χώρα γεμάτη 

από μουσική, έχουν ψεύτικα προφίλ και κοινοποιούν πληροφορίες από την προσωπική τους ζωή 

μέσω των προσωπικών τους fakebook λογαριασμών. 
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Εικόνα 6. Armony & Landy 
 

Αυτά τα ψεύτικα προφίλ αποτέλεσαν το εφαλτήριο ώστε οι εκπαιδευτικοί να μιλήσουν για το 

ψηφιακό μας αποτύπωμα, την παραπληροφόρηση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

καθώς και για τον πολιτισμό. Κάλεσαν επίσης τους μαθητές να αναζητήσουν και να μοιραστούν 

ψηφιακό περιεχόμενο αυτή τη φορά διευκρινίζοντας τους προαναφερθέντες όρους.  

Οι δύο συνεργάτιδες εκπαιδευτικοί, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ψηφιακό 

Εγγραμματισμό και εστιάζοντας στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων στους μαθητές 

επικεντρώθηκαν σε δραστηριότητες που παροτρύνουν τους μαθητές να σκεφθούν κριτικά και να 

αλληλεπιδράσουν υπεύθυνα. Σε αυτή την κατεύθυνση το ψευδές περιεχόμενο αποτέλεσε μία καλή 

ευκαιρία ώστε οι μαθητές να γιορτάσουν την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Ένας ακόμη 

συνεργατικός εννοιολογικός χάρτης με τίτλο μία ερώτηση: “How do you recognize that something 

is true or false?” βοήθησε τους μαθητές να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα ενώ άλλη μία 

αποστολή ήρθε να προστεθεί στις δραστηριότητες καλλιέργειας κριτικής σκέψης.  
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Εικόνα 7. How do you recognize that news are true or false (Συνεργατικός εννοιολογικός χάρτης) 
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αποστολής οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν μία 

αφίσα είτε με ψευδείς είτε με αληθινές ειδήσεις και να αλληλεπιδράσουν στο φόρουμ των εταίρων 

με αναρτήσεις και σχόλια στην αφίσα των συνεργατών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Εικόνες 8, 9. Αφίσες με ψευδείς ή αληθινές ειδήσεις 

 

 

 

 
Εικόνες 10, 11. Αλληλεπίδραση στο φόρουμ των εταίρων  

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε και το πρώτο βήμα διάχυσης του έργου στην 

προβεβλημένη eTwinning Ομάδα Creative Classroom Group με την ευκαιρία εορτασμού της 

Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (SID).  

Προκειμένου να είναι εφικτή η μάθηση μέσω του παιχνιδιού το ελληνικό σχολείο πρότεινε 

στους εταίρους από την Τουρκία το διαδικτυακό παιχνίδι Interland ενώ οι εταίροι από την 

Τουρκία πρότειναν στους Έλληνες φίλους τους να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες και ασφαλείς 



«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»                          9 
____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Ηλεκτρονικό Περιοδικό του e-diktyo-ΤΠΕ   www.e-diktyo.eu 

 

μηχανές αναζήτησης για παιδιά ώστε να βρουν και να αναρτήσουν σε ένα twinboard περιεχόμενο 

σχετικό με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποίησαν επίσης μία σειρά από web2.0 

εργαλεία ώστε να δημιουργήσουν παιχνίδια σχετικά με το σχολικό και το διαδικτυακό εκφοβισμό 

προσκαλώντας τους φίλους τους να τα παίξουν και 

να καταγράψουν το σκορ τους σε twinboard. 

 

 

 

 
Εικόνες 12, 13. Παιχνίδια για το σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό 

 

Παράλληλα, η Armony και ο Landy, οι δίδυμοι (twin) χαρακτήρες ξεκίνησαν τις περιπέτειές 

τους. Έγιναν δημοφιλείς με τα τραγούδια τους. Τα βήματά τους ακολούθησαν και οι εταίροι του  

eTwinning έργου. Βασικός στόχος ήταν να προσπαθήσουν να μπουν στη θέση της Armony και του 

Landy και να γίνουν και οι ίδιοι δημοφιλείς. Οι μαθητές συνέθεσαν μουσική χρησιμοποιώντας 

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ όπως: garage band, groovepad, music creator ή DPM. 

Ανάρτησαν τις δημιουργίες τους σε ένα κοινό padlet ψηφίζοντας για την καλύτερη μουσική της 

συνεργάτιδας χώρας και συγγράφοντας τους στίχους για ένα 

κοινό τραγούδι.  

 

 

 

 

 

 
Εικόνες 14, 15. Μουσικές δημιουργίες & συνεργατικό τραγούδι 

 

Κάθε χώρα τραγούδησε τους στίχους σύμφωνα με τη νικήτρια μελωδία που οι εταίροι 

δημιούργησαν. Τη δραστηριότητα αυτή υποστήριξε μουσικά η εκπαιδευτικός μουσικής του 
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σχολείου. Each country sang the lyrics according to the winner melody that the others created. This 

effort was backed up with the help of the music teacher. 

Σε αυτό το σημείο όμως η Armony και ο Landy άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

τη αναγνωρισιμότητά τους. Οι 5 διακρατικές ομάδες ανέλαβαν ξανά δράση προκειμένου να 

διευθετήσουν τα θέματα αυτά αναρτώντας στο φόρουμ των εταίρων απόψεις σχετικά με τα 

προβλήματα που ανέκυψαν. Ένα από αυτά αποτέλεσε η πληθώρα των συγκεντρωμένων 

θαυμαστών έξω από το σπίτι των χαρακτήρων ως αποτέλεσμα διαμοιρασμού των προσωπικών 

τους διευθύνσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 
Εικόνα 16. Αποστολή διακρατικής ομάδας με αναρτήσεις στο φόρουμ 

 

Άλλα παραδείγματα προβλημάτων που δημιουργήθηκαν ήταν η πληθώρα τηλεφωνικών 

κλήσεων μετά τα μεσάνυχτα οι οποίες διατάρασσαν την αρμονία εισβάλλοντας στην προσωπική 

τους ζωή, προβλήματα στο σχολείο με τα μαθήματα, τους βαθμούς και τους συμμαθητές, 

προβλήματα με τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία διαμοιράστηκαν στους λογαριασμούς τους 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία ψευδών τραπεζικών 

λογαριασμών. Οι μαθητές όχι μόνο πρότειναν λύσεις γράφοντας αναρτήσεις με τις απόψεις και τις 

ιδέες τους στο φόρουμ των εταίρων και διαμέσου των διακρατικών ομάδων (πιάνο, φλάουτο, 

ντραμς, κιθάρα και βιολί) προχώρησαν ένα ακόμη βήμα: έγραψαν συνεργατική ιστορία σχετική με 

αυτά τα θέματα όπου αφηγήθηκαν τις ενέργειες της Armony και του Landy finally προκειμένου 

να τα αντιμετωπίσουν.  

Οι συνεργάτες μαθητές ήθελαν να δημιουργήσουν ένα μέρος (Land) όπου δεν θα υπήρχε 

σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός. Γι’ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε μια περιοχή γεμάτη από 

αρμονία ώστε να διαφυλαχθεί η εσωτερική τους ηρεμία και γαλήνη. Για να το επιτύχουν αυτό 

έγραψαν ιστορίες εστιάζοντας σε περιστατικά που μπορούν να συμβούν στο σχολείο αλλά και κατά 

τη διάρκεια της περιήγησης στο διαδίκτυο. Για να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους 

χρησιμοποίησαν podcasts σχετικά με τον σχολικό και το διαδικτυακό εκφοβισμό δημιουργώντας 

ένα playlist ραδιοφώνου και δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

διαδίκτυο με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο.  
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Εικόνα 17. Podcasts για το σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό 

Η υλοποίηση του έργου έδωσε στους συνεργάτες μαθητές μία σειρά από ευκαιρίες να 

συναντηθούν διαδικτυακά παρά το γεγονός ότι τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω των περιορισμών 

της πανδημίας. Σύγχρονες διαδικτυακές συναντήσεις μέσω zoom και Cisco Webex τους βοήθησαν 

να εργαστούν σε διαδικτυακές ομάδες (breakout rooms) και να αλληλεπιδράσουν όχι μόνο κατά 

τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και όταν οι Έλληνες μαθητές γύρισαν στο 

σχολείο ενώ οι συνεργάτες τους από την Τουρκία συνέχιζαν την τηλεκπαίδευση.  Δούλεψαν 

συνεργατικά ακόμη σε μια κοινή παρουσίαση προκειμένου να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα 

της Γυναίκας, επιλέγοντας έξι διάσημες γυναίκες οι οποίες συνέβαλαν στην επιστήμη, τη 

λογοτεχνία και την τέχνη. Πλαισίωσαν μάλιστα την παρουσίαση με μουσική η οποία 

δημιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό από μία μαθήτρια από την Ελλάδα.  

 
Εικόνα 18. Συνεργατική παρουσίαση για την ημέρα της γυναίκας 
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Η μουσική ήταν επίσης παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης με την 

ευκαιρία του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας όταν την συνεργατική παρουσίαση ακολούθησε 

η εκτέλεση μουσικών κομματιών με κιθάρα από Έλληνα μαθητή στο σχολική τάξη και με βιολί 

από μαθήτρια της Τουρκίας η οποία έπαιζε από το σπίτι κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

 
Εικόνα 19. Τηλεδιάσκεψη μετά μουσικής 

 

Τα εργαλεία του Twinspace όπως το twinboard και το φόρουμ των εταίρων, το ημερολόγιο 

έργου, τα twinmails και η συνομιλία μέσω chat event την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έδωσαν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ιδέες και απόψεις, να συμφωνήσουν 

στα θέματα των αποστολών και να προχωρήσουν ένα βήμα ακόμη προς την εξέλιξή τους ως 

υπεύθυνοι ψηφιακά πολίτες.   

 Το έργο αξιολογήθηκε από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ως προς την επίτευξη των 

στόχων και τα αποτελέσματα που αυτό επέφερε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην αλλαγή 

στάσεων ζωής και συμπεριφορών.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Έρευνα που διεξήχθη στην αρχή και με το πέρας υλοποίησης του έργου έδειξε ότι αν και 

υπήρχε αρχικά έλλειψη γνώσης αναφορικά με την πρόσβαση των μαθητών σε ασφαλείς πηγές 

πληροφόρησης, με την υλοποίηση του ArmonyLand έργου οι μαθητές κατάφεραν να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα παραπληροφόρησης. Παραδέχτηκαν ότι τώρα χρησιμοποιούν 

ασφαλείς σελίδες ώστε να ερευνήσουν αν η πληροφορία που εντοπίζουν στο διαδίκτυο είναι 

αληθής. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι οι μαθητές γνωρίζουν τώρα για τα όρια 

μιας φιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αισθάνονται αρκετά ικανοί να χειριστούν ένα 

απειλητικό μήνυμα στο διαδίκτυο.   

Οι γονείς, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την αξιολόγηση του έργου δήλωσαν ότι αν 

και τα παιδιά τους γνώριζαν κάποια πράγματα σχετικά με το θέμα που διαπραγματευόταν το έργο, 

με την υλοποίηση του ArmonyLand έμαθαν πώς να συγκρίνουν και να ανιχνεύουν τα αληθή από 

τα ψευδή δεδομένα, πώς να δημιουργούν ασφαλείς λογαριασμούς και πώς να χρησιμοποιούν 

διαφορετικά web 2.0 εργαλεία με έξυπνο τρόπο.  

Οι δύο συνεργάτες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν την αξία της διαθεματικής προσέγγισης η 

οποία χρησιμοποιήθηκε μέσω του ArmonyLand έργου ώστε να δημιουργηθεί ενσυναίσθηση και 

αυτοαποτελεσματικότητα. Το έργο βοήθησε τους μαθητές να μάθουν πώς να είναι έξυπνοι 

«καταναλωτές» της πληροφορίας διακρίνοντας το γεγονός από τη μυθοπλασία. Τους ενδυνάμωσε 

ώστε να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπεύθυνο τρόπο συγκρίνοντας, αντιπαραθέτοντας, 

αναλύοντας, κατηγοριοποιώντας και αξιολογώντας αυτό που διαβάζουν ή ακούν. Με άλλα λόγια 

να αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η ρητορική μίσους, οι 

παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, οι ψηφιακοί περισπασμοί.   
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Συμπερασματικά, αυτό που οι μαθητές κέρδισαν μέσα από τη υλοποίηση αυτού του έργου 

είναι η αίσθηση υπευθυνότητας η οποία θα τους βοηθήσει να περιηγούνται τόσο εντός όσο και 

εκτός διαδικτύου.  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των web2.0 εργαλείων υπήρξε συνεχής σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης του έργου συνδράμοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στο ταξίδι τους στη χώρα του 

ArmonyLand προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων. Χάρη στη 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δημιουργήθηκαν πολλές κοινές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται 

στην πλατφόρμα του Τwinspace (https://twinspace.etwinning.net/129944/home).  

Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι, η υλοποίηση παρόμοιων έργων δίνει την ευκαιρία στον 

εκπαιδευτικό να προσεγγίσει αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος από μια διαφορετική 

οπτική και μέσα από διάφορες πηγές που διευρύνουν τον τομέα της έρευνας εκπαιδευτικού υλικού. 

Οι μαθητές, εξάλλου, με την υλοποίηση δράσεων όπως οι προαναφερθείσες μαθαίνουν να γίνονται 

κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, να προβληματίζονται, να επιχειρηματολογούν και να εξηγούν, να 
προβλέπουν και να διαμορφώνουν, να ελέγχουν, να αναφέρουν και να καταγράφουν, 
ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο, προτείνοντας ο ένας στον άλλο, αποδεχόμενοι την 
ευθύνη όσων αναλαμβάνουν (Χρυσαφίδης, 2002). 
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