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1. Συνοπτική  περιγραφή της ανοιχτής 

εκπαιδευτικής πρακτικής  

 

Το έργο "Τhe Character Project. Educating the Heart"  βασίστηκε στο 

επιμορφωτικό υλικό των MOOCS "Teaching Character and Creating Positive 

Classrooms" και  υλοποιήθηκε σε μαθητές ηλικίας 12 έως 15 ετών. Το εν λόγω 

έργο είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας  ενσωμάτωσης ενός  έργου 

συναισθηματικής αγωγής σε μια δράση  ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 

( eTwinning)   20  σχολείων της Ευρώπης με σκοπό να  δώσει την ευκαιρία  

στους μαθητές να διερευνήσουν σημαντικές έννοιες κλειδιά  της Θετικής 

ψυχολογίας, να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον που 

θα αφυπνίσει στους μαθητές το πάθος για μάθηση, θα μεγιστοποίηση την 

προσωπική τους πρόοδο  και θα οικοδομήσει την αίσθηση του "ανήκειν" 

μέσα από συνεργατικές βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας τις ΤΠΕ. 

Πιο συγκεκριμένα είναι ένα έργο το οποίο έθεσε ως στόχο την διερεύνηση 

των θετικών στοιχείων της προσωπικότητας του ατόμου, την αξιολόγηση 

των θετικών γνωρισμάτων του χαρακτήρα των μαθητών, την εντόπιση των 

αδύναμων σημείων του χαρακτήρα τους και την εξεύρεση πιθανών λύσεων, 

την αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, των γλωσσικών 

δεξιοτήτων στα Αγγλικά καθώς και των δεξιοτήτων επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων.   

Ο δημόσιος σύνδεσμος για το " Τhe Character  Project. Educating the Heart"  

στο twinspace όπου έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα του έργoυ είναι : 

http://newtwinspace.etwinning.net/web/p105312 

 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105312


 

 Σελίδα 4 από 17 

 

.  

Σχεδιασμός της ανοιχτής εκπαιδευτικής 

πρακτικής  

1.1  Στοιχεία σχεδιασμού  

 

Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε μετά από τη διαφήμιση της θεματικής του 

έργου στο Forum της πλατφόρμας του  Etwinning από τους εκπαιδευτικούς 

των συμμετεχόντων ελληνικών σχολείων σε συνεργασία με τα 

συμμετέχοντα Ευρωπαϊκά σχολεία. Το προσχέδιο  περιελάμβανε τους 

στόχους , τις ενότητες, τη μεθοδολογία η οποία στηρίχθηκε στις αρχές της 

βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, τον τρόπο αξιολόγησης καθώς και 

τα εργαλεία ΤΠΕ που θα χρησιμοποιούσαν οι μαθητές για τη  μεταξύ τους  

επικοινωνία αλλά και για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων.  

 

 

1.2 Διδακτικοί στόχοι  

Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν για τους μαθητές είναι οι εξής :  

   • Να διερευνήσουν τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου. 

   • Να  εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τα θετικά γνωρίσματα του 

χαρακτήρα τους.  

   • Να αναπτύξουν τα θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους με 

στόχο να δομήσουν  μια θετική ταυτότητα.  

    •  Να εντοπίσουν αδύναμα σημεία του χαρακτήρα τους και να βρουν 

πιθανές λύσεις . 

    •  Να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους.  
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    • Να αναπτύξουν  γλωσσικές δεξιότητες στα Αγγλικά καθώς και 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εταίρους. 

     • Να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα για την αναγκαιότητα της 

ανάπτυξης θετικών στοιχείων του χαρακτήρα του ανθρώπου. 

2. Εφαρμογή  της ανοιχτής εκπαιδευτικής 

πρακτικής  

2.1  Περιβάλλον – πλαίσιο  

   

 Η εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διδασκαλίας της 

Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές της Β' Γυμνασίου, επίπεδο προχωρημένο και 

είναι συμβατή με τις αρχές που διέπουν το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του μαθήματος. Οι 

μαθητές κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις γραμματικές και συντακτικές δομές  

καθώς και τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας  που διδάχθηκαν στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και να αναπτύξουν την ικανότητα του 

οπτικοακουστικού εγγραμματισμού μέσα από τα αυθεντικά κείμενα με τα 

οποία ήρθαν σε επαφή .    

 Για τις ανάγκες του έργου  χρησιμοποιήθηκαν οι αίθουσες με 

διαδραστικό  πίνακα, το εργαστήριο  Πληροφορικής και τα laptop που 

διέθετε το κάθε σχολείο.  

 

 

2.2 Τάξη 

 

 Α’ δημοτικού      Α’ γυμνασίου 

 Β’ δημοτικού      Β’ γυμνασίου 

 Γ’ δημοτικού      Γ’ γυμνασίου 
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 Δ’ δημοτικού      Α’ λυκείου 

 Ε’ δημοτικού      Β’ λυκείου 

 ΣΤ’ δημοτικού      Γ’ λυκείου 

 

 

 

2.3 Διάρκεια εφαρμογής 

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τη διάρκεια εφαρμογής της ανοιχτής εκπαιδευτικής 

πρακτικής. 

 Ωριαία διδασκαλία 

 Διδακτική ενότητα 

 Άλλη: Προσδιορίστε την διάρκεια: .     9 ΜΗΝΕΣ                        . 

 

 

2.4 Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής της ανοιχτής 

εκπαιδευτικής πρακτική 

 

Το συγκεκριμένο έργο eTwinning αποτελείται από 8 ενότητες 

Ενότητα 1 : Γνωριμία εταίρων 

Στην πρώτη ενότητα οι μαθητές  των συμμετεχόντων σχολείων 

γνωρίστηκαν  μεταξύ τους μέσω του τόπου συζήτησης (Forum).  Στην αρχή  

κλήθηκαν να γράψουν μία πρόταση για τον εαυτό τους ξεκινώντας «Αν 

ήμουν ένα συναίσθημα θα ήμουν…» και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους 

Στη συνέχεια σχολίασαν τις αναρτήσεις των εταίρων. Παράλληλα  οι 

εκπαιδευτικοί  όλων των συμμετεχόντων σχολείων ανάρτησαν τις 

προτάσεις που αφορούσαν στον εαυτό τους. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 
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και οι καθηγητές των ελληνικών και ευρωπαϊκών σχολείων που 

συνεργάστηκαν άρχισαν να γνωρίζονται μεταξύ τους σχολιάζοντας τις 

αναρτήσεις των εταίρων τους.  

Ενότητα 2 : «My character strengths » (Τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα 

μου) 

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν και να 

αξιολογήσουν τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή  και να 

δημιουργήσουν το «συναισθηματικό » προφίλ της τάξης τους . Με την 

ευγενή συγκατάθεση του University of London να χρησιμοποιήσουμε το 

υλικό από το MOOC "Teaching Character and Creating Positive Classrooms"και   

«Enhance your career and Employability skills» του David Winter και της Laura 

Brammar,  οι μαθητές συμπλήρωσαν  φύλλο εργασίας (character strengths) 

ιεραρχώντας 23 θετικά χαρακτηριστικά για τον εαυτό τους σε αύξουσα 

σειρά, ξεκινώντας από το πλέον θετικό. Τα φύλλα εργασίας αναρτήθηκαν 

στο twinspace (κοινός χώρος εργασίας του έργου) και με αυτό τον τρόπο 

κάθε σχολείο δημιούργησε το «συναισθηματικό προφίλ» της τάξης του και 

το ανάρτησε στο  File Archive της ενότητας.   

Στη συνέχεια  οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων σχολίασαν τα 

προφίλ των τάξεων των εταίρων καταγράφοντας τα κοινά και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τους στο Forum της ενότητας. 

Προαιρετικά όσοι μαθητές επιθυμούσαν συμμετείχαν σε ερωτηματολόγιο 

(VIA questionnaire) το οποίο δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό «VIA Institute on Character» (www.viacharacter.org) και μετράει 24 

θετικά χαρακτηριστικά μαθητών ηλικίας 10-17 ετών. Αφού  «κατέβασαν» το 

τελικό πόρισμα σύγκριναν  τα αποτελέσματα του VIA questionnaire με τις 

δικές τους αξιολογήσεις και κατέγραψαν  τι τους έκανε εντύπωση καθώς και 

τι σημείωσαν για τις δύο λίστες του ερωτηματολογίου. Τους ζητήθηκε να 

σχολιάσουν σε τουλάχιστον ένα μαθητή από εταίρο συνεργαζόμενο 

σχολείο. 
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                                      Εικόνα 1 : Τα συναισθηματικά προφίλ των τάξεων.  

Ενότητα 3 : Αισιοδοξία 

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να 

αποκτήσουν μία αισιόδοξη στάση στη ζωή και να τη μοιραστούν με τους 

εταίρους. Οι μαθητές αφού  παρακολούθησαν ένα video διάρκειας 9 λεπτών 

με τίτλο «Sue Austin: Deep sea diving in a wheel chair» (http://goo.gl/0TRC1C) 

το οποίο αναφέρεται στη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα Sue Austin η οποία, 

καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω ασθένειας δίνει ένα μάθημα 

ζωής και προσπαθεί με τις καταδύσεις της σε αναπηρική καρέκλα να 

αποδείξει πώς όλα είναι δυνατόν να συμβούν με την δύναμη της αισιοδοξίας, 

αντάλλαξαν εντυπώσεις από το video με τους Ευρωπαίους εταίρους 

χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό καμβά padlet (http://padlet.com) 

Ενότητα 4 :«Ευγνωμοσύνη» 

Αυτή η ενότητα είχε στόχο να  βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν την 

σημασία της ευγνωμοσύνης και τα θετικά συναισθήματα που δημιουργεί. 

Τους ζητήθηκε να γράψουν ένα γράμμα ευγνωμοσύνης σε ένα πρόσωπο της 

ζωής τους που δεν έχουν ευχαριστήσει όπως όφειλαν με πολύ αναλυτικό 

τρόπο. Η επιστολή έπρεπε να παραδοθεί προσωπικά ή με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή εναλλακτικά να διαβαστεί στους παραλήπτες 

http://goo.gl/0TRC1C
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αυτοπροσώπως ή μέσω Skype . Χρησιμοποιώντας το www.youblisher.com ή 

εναλλακτικά το www.issuu.com, κάθε σχολείο συνέθεσε ένα e-book με τις 

επιστολές όλων των μαθητών του και το δημοσίευσε στο ειδικά 

διαμορφωμένο blog της συγκεκριμένης ενότητας. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τον ψηφιακό τοίχο Padlet για να  μοιραστούν τα 

συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους με την ολοκλήρωση της δράσης.  

 

Εικόνα 2 : Το ηλεκτρονικό βιβλίο με τις επιστολές των μαθητών. 

Ενότητα 5: Αυτοπεποίθηση 

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν την 

αυτοπεποίθησή τους καθώς και να διερευνήσουν τις σχετικές έννοιες της 

«αυτό-αποτελεσματικότητας»  (self-efficacy) και της «αυτοεκτίμησης» (self-

esteem). Πιο συγκεκριμένα τους ζητήθηκε  να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο «How self-confident are you?» της εταιρείας Mind Tools 

(www.mindtools.com) που μετρούσε την αυτοπεποίθησή τους μέσα από 14 

ερωτήσεις. Αφού συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ανάρτησαν τα 

αποτελέσματα τους στον ψηφιακό τοίχο Padlet του σχολείου τους και 

παρείχαν ανατροφοδότηση σε έναν ή περισσότερους εταίρους. Στη 

συνέχεια, παρακολούθησαν το βίντεο «TED talk by Amy Cuddy»    σχετικά με 

τη διαχείριση καταστάσεων που απαιτούν την ενεργοποίηση της 

αυτοπεποίθησης του ατόμου. Στο συγκεκριμένο 20λεπτο απόσπασμα, η 

http://www.youblisher.com/
http://www.issuu.com/
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are
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κοινωνική ψυχολόγος Amy Cuddy, η οποία διερεύνησε τη γλώσσα σώματος, 

αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε την 

αντίληψη των άλλων για εμάς αλλάζοντας απλώς τη στάση του σώματος 

μας. Εκπαιδευτικοί  και μαθητές ανάρτησαν τις απόψεις τους στον ψηφιακό 

τοίχο του σχολείου τους και σχολίασαν τις απόψεις των εταίρων τους. 

Ενότητα 6 : Συμπόνια προς τον εαυτό μας  (Self-compassion) 

Στόχος της ενότητας ήταν να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να 

αναγνωρίσουν και να αποδεχθούν με ενσυναίσθηση τυχόν αρνητικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και να προτείνουν 

εποικοδομητικούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Οι μαθητές αφού 

εντόπισαν κάποια  αρνητικά σημεία του χαρακτήρα τους που τους έκαναν 

να νιώθουν ντροπή, έγραψαν στον εαυτό τους μια επιστολή «αυτο-

συμπόνιας» (self-compassion) όπως θα έγραφαν σε έναν καλό τους φίλο για 

να εκφράσουν  κατανόηση. Σε αυτή την επιστολή, αφού υπενθύμισαν στον 

εαυτό τους ότι κανείς δεν είναι τέλειος, εξέτασαν  τους πιθανούς λόγους της 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς τους και  πρότειναν εποικοδομητικούς 

τρόπους για την αντιμετώπισή της.  

     Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε σχολείου συγκέντρωσε τις επιστολές και τις 

δημοσίευσε σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά 

εργαλεία youblisher ή issuu. Στη συνέχεια, οι μαθητές όλων των σχολείων 

σχολίασαν τις επιστολές των εταίρων τους και μοιράστηκαν τις απόψεις 

τους, κάνοντας χρήση της επιλογής ανάρτησης σχολίων (comments) που 

διαθέτει το blog της ενότητας.  
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Εικόνα 3 : Κάθε σχολείο ανάρτησε το δικό του ηλεκρτονικό βιβλίο με τις επιστολές 

αυτοσυμπόνιας. 

Ενότητα 7: «Η σημασία της Συναισθηματικής Αγωγής στο σχολείο: 

Ενημέρωση των διδασκόντων και της σχολικής κοινότητας»   

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές αναγνώρισαν  την αναγκαιότητα της 

συναισθηματικής αγωγής στα σχολεία και εξέφρασαν τις απόψεις τους  με 

πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο. Αφού διάβασαν ένα απόσπασμα από 

μια επιστολή που γράφτηκε από ένα επιζώντα του ολοκαυτώματος  για να 

εκφράσει την καχυποψία του και την αμφισβήτησή του για την 

αποτελεσματικότητα της στείρας εκπαίδευσης που δημιουργεί τέρατα 

μορφώσεως που υστερούν σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες 

εργάστηκαν  συλλογικά σε επίπεδο τάξης για να απαντήσουν στο ερώτημα 

«Πόσο σημαντική είναι η συναισθηματική αγωγή στα σχολεία;»  κάνοντας 

δημιουργική χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και επιλέγοντας να 

δημιουργήσουν  ένα video (www.wevideo.com) ή μια ψηφιακή ιστορία 

(www.storybird.com) ή παιδική ταινία (www.goanimate.com) ή ένα σενάριο 

ραδιοφώνου (www.vocaroo.com) ή μια διαδραστική αφίσα 

(www.thinglink.com). 

Στη συνέχεια, οι μαθητές κάθε χώρας χρησιμοποίησαν το ψηφιακό εργαλείο 

tricider (www.tricider.com) για να αξιολογήσουν τις εργασίες των εταίρων, 

αφού στηρίχτηκαν σε  κριτήρια που τους δόθηκαν (πρωτοτυπία, 
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αποτελεσματικότητα, εκτενής προσέγγιση του θέματος). Κάθε σχολείο 

ψήφισε για την καλύτερη εργασία, τεκμηριώνοντας την επιλογή του.      

Ενότητα 8: Αξιολόγηση και Διάδοση του Έργου 

Ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν η  αποτίμηση του 

προγράμματος από τους μαθητές και η διάχυση της πληροφορίας που 

αφορά στο έργο «The Character Project». Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το 

Forum για να περιγράψουν, σε μία παράγραφο 2-3 γραμμών  την εμπειρία 

τους και όσα αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο έργο «The Character 

Project: Educating the Heart». Στη συνέχεια παρουσίασαν το πρόγραμμα 

στους μαθητές των άλλων τάξεων της σχολικής ομάδας περιγράφοντας την 

εμπειρία τους. Από τις φωτογραφίες της εκδήλωσης δημιουργήθηκε 

παρουσίαση της διάδοσης του έργου μέσω του ψηφιακού εργαλείου 

«animoto» (https://animoto.com) ή παρόμοιου προγράμματος. 

 

 

 

2.5 Ρόλος του διδάσκοντα 

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τον ρόλο του διδάσκοντα. Υπάρχει η δυνατότητα 

πολλαπλών επιλογών. 

 Διδακτικός      Προπονητικός 

 Ενθαρρυντικός      Διαχειριστικός 

 Υποστηρικτικός      Μέντωρ 

 Συμβουλευτικός      Υποκινητικός 

 Διευκολυντικός      Κριτικός 

 Συντονιστικός      Επιμελητής περιεχομένου (curator) 

 Ηγετικός       Τεχνική υποστήριξη 

 Διαμεσολαβητικός     Άλλος ρόλος:  .                               .                             

https://animoto.com/
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 Εποπτικός 

 

 

 

3. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν 

 Υλικό από το οποίο εμπνεύστηκε  η συγκεκριμένη δράση  

https://www.mooc-list.com/course/teaching-character-and-creating-

positive-classrooms-coursera?static=true 

 Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (VIA questionnaire) το οποίο 

δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «VIA Institute on 

Character» και μετράει 24 θετικά χαρακτηριστικά μαθητών ηλικίας 10-

17 ετών   https://www.viacharacter.org/survey/account/register 

  Video ( Ενότητας 3)  με τίτλο «Sue Austin: Deep sea diving in a wheel 

chair» (http://goo.gl/0TRC1C )  

 Video Eνότητας 5 : " Η γλώσσα του σώματος καθορίζει ποιος είσαι"  

http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_wh

o_you_are 

 Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο «How self-confident are you?» της 

εταιρείας Mind Tools , 

http://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_90.htm 

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της 

ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 

4.1 Αποτελέσματα - Αντίκτυπος 

Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο το εν λόγω έργο μπορεί να θεωρηθεί  

παιδαγωγικά καινοτόμο  είναι η  προσπάθεια ενσωμάτωσης ενός  έργου 

συναισθηματικής αγωγής σε μια δράση  ηλεκτρονικής αδελφοποίησης  20  

https://www.mooc-list.com/course/teaching-character-and-creating-positive-classrooms-coursera?static=true
https://www.mooc-list.com/course/teaching-character-and-creating-positive-classrooms-coursera?static=true
http://www.viacharacter.org/www/About-Institute/Contribute
http://www.viacharacter.org/www/About-Institute/Contribute
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
http://goo.gl/0TRC1C
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are
http://www.mindtools.com/pages/article/newCDV_90.htm
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σχολείων της Ευρώπης. Λόγω του μαθητοκεντρικού του χαρακτήρα, οι 

μαθητές  αξιοποίησαν τα βιώματά τους για να  κατανοήσουν τον εαυτό τους 

και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Εφαρμόστηκε η διερευνητική-

ομαδοσυνεργατική διαδικασία καθώς οι ίδιοι μαθητές κλήθηκαν, όπως για 

παράδειγμα στην ενότητα 2 , να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τα 

ατομικά χαρακτηριστικά τους για να δημιουργήσουν το συναισθηματικό 

προφίλ της τάξης,  να το συγκρίνουν με τα προφιλ των εταίρων τους από 

διαφορετικές χώρες και να ανακαλύψουν και να σχολιάσουν  τα κοινά και 

διαφορετικά χαρακτηριστικά τους κάνοντας χρήση των ΤΠΕ. Επιπλέον, 

αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε 

αυθεντικές δραστηριότητες μάθησης όπως  για παράδειγμα την 

συμπλήρωση  διαδικτυακού ερωτηματολογίου για  την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους. Για την δημιουργία  του τελικού προϊόντος οι μαθητές 

αυτενέργησαν και επέλεξαν  τον τρόπο με τον οποίο θα απαντούσαν στο 

ερώτημα " Γιατί η συναισθηματική Αγωγή είναι απαραίτητη στο σχολείο;"  

Τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές είναι πολλαπλά. Το κυριότερο όπως 

αποκάλυψαν οι συμμετέχοντες μέσα από την αξιολόγηση του έργου είναι ότι  

οι  συνεργατικές δραστηριότητες αναγνώρισης, αποδοχής και έκφρασης 

ευχάριστων και δυσάρεστων συναισθημάτων τους έδωσαν την δυνατότητα 

να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα, να συμφιλιωθούν με αυτόν και να 

γίνουν "καλύτεροι άνθρωποι" όπως δήλωσαν οι ίδιοι.  

Παράλληλα, μέσα από την επικοινωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους στην 

Αγγλική γλώσσα, οι μαθητές ανέπτυξαν βασικές γλωσσικές δεξιότητες με 

δημιουργικό και αυθεντικό  τρόπο και συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν 

ισχυροί δεσμοί μεταξύ τους και μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον, 

έμαθαν να είναι συνεπείς και υπεύθυνοι μέσα από την τήρηση 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των δραστηριοτήτων. 'Εγιναν αυτόνομοι 

όσον αφορά τη χρήση των Νέων τεχνολογιών και ανέπτυξαν τις ψηφιακές 

τους δεξιότητες. Στην ενότητα 7 οι μαθητές αυτενέργησαν και ανέλαβαν  

πλήρως την  ευθύνη του σχεδιασμού και εικονογράφησης της ιστορίας τους.  
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Μέσα από  τις δραστηριότητες διάχυσης που έγιναν με την ολοκλήρωση του 

έργου οι μαθητές παρουσίασαν στη σχολική κοινότητα το έργο τους και τα 

οφέλη που αποκόμισαν από αυτό.  

 Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές απέκτησαν  περισσότερη αυτοπεποίθηση, 

πειραματίστηκαν  με νέα εργαλεία web 2.0  , εγκατέλειψαν τον  

παραδοσιακό  ρόλο του παντογνώστη καθηγητή και  υιοθέτησαν το ρόλο  

του συμβούλου , του καθοδηγητή, του υποστηρικτή και του ρυθμιστή. Τέλος 

τους δόθηκε η ευκαιρία να  συνειδητοποιήσουν ότι μέσα από τη συνεργασία 

και τη συλλογικότητα μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη τόσο για τη 

σχολική κοινότητα αλλά και για την επαγγελματική τους  εξέλιξη.  

 

4.2 Σχέση με άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές 

Το έργο "Τhe Character Project. Educating the Heart"  βασίστηκε στο 

επιμορφωτικό υλικό των MOOCS "Teaching Character and Creating Positive 

Classrooms" https://www.mooc-list.com/course/teaching-character-and-

creating-positive-classrooms-coursera?static=true 

 

 

 

4.3 Αξιοποίηση,  Γενίκευση, Επεκτασιμότητα 

 

Η εν λόγω δράση θα μπορούσε να τροποποιηθεί  και να χρησιμοποιηθεί στα 

πλαίσια των βιωματικών δράσεων της Α' Γυμνασίου ( Σχολική και Κοινωνική 

Ζωή). Επιπλέον, κάποιες ενότητες  όπως για παράδειγμα η ενότητες 2,3,5,και 

6 θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μάθημα του Σχολικού  

Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου  αφού  

δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν σημαντικές  

συναισθηματικές  δεξιότητες  ζωτικής σημασίας.  
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