
 

 

Project για την Πολιτειότητα και τα Μαθηματικά-PiCaM 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ eTWINNING 

 

Το παρόν υλικό προσφέρει πρακτικές προτάσεις δημιουργίας και ανάπτυξης 

συνεργατικών project etwinning χρησιμοποιώντας το παιδαγωγικό υλικό του έργου 

PiCaM. 

Με αφορμή το έργο PiCaM (το οποίο αποτελεί Erasmus+ πρόγραμμα) 

δημιουργήθηκε μια σειρά παιδαγωγικού υλικού που έχει ως στόχο την εξάσκηση 

δεξιοτήτων πολιτ(ει)ότητας και μαθηματικών, κυρίως για παιδιά 10-12 ετών. Η 

πρόσβαση στο παραχθέν υλικό γίνεται μέσω της ιστοσελίδας citizenship-and-

mathematics.eu, στην υποσελίδα Υλικό.  

Αντίστοιχα είναι διαθέσιμη για τους εκπαιδευτικούς μια σειρά εργαλείων ‘PiCaM- 

eTwinning Kits’, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για τον σχεδιασμό 

συνεργατικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μαθηματικά και την 

πολιτ(ει)ότητα. 

Στην πλατφόρμα eTwinning (www.etwinning,net ), oι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εισάγουν ή να σχεδιάσουν project με στόχο να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ 

διαφορετικών τομέων του αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, μπορούν να 

προσφέρουν στα παιδιά μια συνεργατική μάθηση μέσα από διεθνείς ομάδες, στις 

οποίες θα μοιράζονται πηγές και ιδέες και θα δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των 

εργασιών τους σε ένα ευρύ κοινό. 

Α. Πώς να συνδεθείτε σε ένα ήδη υπάρχον Project PiCaM 

Βήμα 1: Συνδεθείτε  

Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό eTwinning, πατήστε στο eTwinning live. 

Βήμα 2: Πάρτε μέρος σε ένα Project PiCaM 

Στην επιλογή Projects πληκτρολογήστε ‘picam’ και κάντε κλικ στην Αναζήτηση.  

Διαβάστε την περιγραφή των project που θα σας εμφανιστούν. Όταν βρείτε ένα 

project που σας αφορά επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του και δηλώστε το 

ενδιαφέρον σας για συμμετοχή. Μπορείτε να γράψετε ένα προσωπικό μήνυμα σε 

διαφορετικούς εκπαιδευτικούς- μέλη του project, ωστόσο είναι προτιμότερο να 

επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή. Αφού σας δεχτούν στο project θα σας δοθεί ο 

ρόλος του μέλους ή του διαχειριστή. 

Βήμα 3: Ξανα-οργανώστε το Project 

Μπορείτε να προσαρμόσετε το project eTwinning στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις 

ανάγκες των μαθητών σας, σε συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς-μέλη. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που όταν αναζητήσετε ένα project δεν υπάρχει κάποιο που 

να δέχεται νέα μέλη επαναλάβετε την αναζήτησή σας σε τακτά διαστήματα ή 
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δημιουργήστε το δικό σας Project PiCaM στηριζόμενοι σε ένα από τα προσφερόμενα 

εργαλεία ‘PiCaM- eTwinning Kits’ (δείτε στο μέρος Β). 

Α. Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο Project PiCaM 

Βήμα 1: Συνδεθείτε  

Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό eTwinning, πατήστε στο eTwinning live. 

Βήμα 2: Συνδεθείτε με eTwinners (άλλους χρήστες eTwinning) 

Χρειάζεστε τουλάχιστον έναν ακόμη εκπαιδευτικό (από τη λίστα των επαφών σας 

στην πλατφόρμα του eTwinning) για να δημιουργήσετε ένα project. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμη άλλες επαφές eTwinners αναζητήστε και 

συνδεθείτε με εκπαιδευτικούς. Πατώντας στο eTwinning live και επιλέγοντας People 

κάντε κλικ στο ‘Extended search’ ώστε να αναζητήσετε συναδέλφους από άλλες 

χώρες. Η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα με τη θέση του εκπαιδευτικού, 

το μάθημα, την ηλικία των μαθητών, την χώρα, την ομιλούμενη γλώσσα, ή ακόμη και 

μόνο σε εκπαιδευτικούς που ήδη γνωρίζετε.  

Αφού βρείτε κάποιο προφίλ που σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ στο ‘Send a contact 

request’- μια επιλογή που θα σας εμφανιστεί αριστερά στο προφίλ του εκπαιδευτικού. 

Θα μπορούσατε, επίσης, να ρίξετε μια ματιά στην επιλογή ‘Partner forums’ στο 

eTwinning live, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε προφίλ ενεργών eTwinners 

εκπαιδευτικών, οι οποίο διδάσκουν αντίστοιχα μαθήματα και ηλικίες μαθητών με 

εσάς. 

Βήμα 3: Περιγράψτε το Project χρησιμοποιώντας μια φόρμα eTwinning 

Πατήστε στην επιλογή ‘Projects’ στο eTwinning live και κάντε κλικ στο ‘Create a 

Project’ (στα αριστερά) για να δημιουργήσετε ένα νέο project. 

Θα σας εμφανιστούν τέσσερις επιλογές (ή σελίδες): 

• Επιλογή σχολείου (select school) 

• Επιλογή συνεργάτη (select partner) 

• Περιγραφή Project (project description) 

• Προεπισκόπηση (preview) 

Στην πρώτη επιλογή, Επιλογή σχολείου (select school), μπορείτε να επιλέξετε το 

σχολείο το οποίο θα εκπροσωπήσετε σε αυτό το project- σε περίπτωση που εργάζεστε 

σε παραπάνω από ένα σχολεία. 

Στη συνέχεια, επιλέξτε τους συνεργάτες με τους οποίους θα συν-εκπροσωπήσετε το 

project. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας ακόμη εκπαιδευτικός (από τη λίστα των 

επαφών σας) για να δημιουργήσετε ένα συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning. 

Ακολουθούν προτάσεις για την επιλογή ‘Περιγραφή Project’ (project description): 

 

 



 

 

Προτεινόμενος τίτλος Project eTwinning: 

[τίτλος από τα εργαλεία PiCaM- eTwinning Kits]- Project για την πολιτειότητα 

και τα μαθηματικά PiCaM (Project in Citizenship and Maths PiCaM) 

Πρόταση: Θα ήταν βοηθητικό να υπάρχει η λέξη-κλειδί picam στον τίτλο ώστε το 

project σας να μπορεί εύκολα να βρεθεί από εκπαιδευτικούς που αναζητούν 

αντίστοιχο project eTwinning με το δικό σας. 

Σύντομη περιγραφή: 

Εισάγετε μια σύντομη και περιεκτική περιγραφή του project σας∙ προσπαθήστε να 

είστε σαφής και να χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά. Η αρχική περιγραφή που θα 

δώσετε μπορεί να αλλάξει στην πορεία του project, όταν θα έχει σχηματιστεί η 

συνολική ομάδα των εκπαιδευτικών-μελών. 

Γλώσσες: 

Στο σημείο αυτό σημειώνετε τη γλώσσα (ή γλώσσες) που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του project. Μπορεί να είναι 

ευρωπαϊκή ή κάποια άλλη γλώσσα. Η χρήση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να σας 

προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία με εκπαιδευτικούς σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Ηλικία μαθητών:  

Σημειώστε την ηλικία των μαθητών σας, ή το εύρος της ηλικίας των μαθητών που 

υπολογίζετε να συμμετάσχουν στο project. 

Αριθμός μαθητών:  

Ο αριθμός των μαθητών που υπολογίζετε ότι θα συμμετάσχει στο project. 

Μαθήματα:  

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε τα μαθήματα με τα οποία σχετίζεται το νέο 

σας project από μια λίστα μαθημάτων. Στην συνέχεια μπορείτε να βρείτε προτάσεις 

για μαθήματα, που σχετίζονται με το παραχθέν παιδαγωγικό υλικό του έργου PiCaM 

και θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε το eTwinning PiCaM project σας. 

Αστρονομία Μουσική 

Βιολογία Νομική 

Γεωγραφία Ξένες γλώσσες 

Γεωλογία Οικονομία 

Γλώσσα και λογοτεχνία Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Γλωσσολογία Πληροφορική (Η/Υ) 

Δημοτική εκπαίδευση Πολιτ(ει)ότητα  

Διαθεματικά μαθήματα Πολιτική 

Ειδική Αγωγή  Προσχολική εκπαίδευση 



 

 

Εκπαίδευση ΜΜΕ Τέχνη  

Ευρωπαϊκές σπουδές Τεχνολογία 

Ηθική Τεχνολογία και σχεδιασμός 

Θεατρική αγωγή Υγεία 

Θρησκευτικά Φιλοσοφία/ λογική σκέψη 

Ιστορία Φυσικές επιστήμες 

Ιστορία του πολιτισμού Φυσική 

Κλασικές γλώσσες (Λατινικά και 

Αρχαία Ελληνικά) 

Φυσική αγωγή 

Κοινωνικές σπουδές/ Κοινωνιολογία Χημεία 

Μαθηματικά/ Γεωμετρία Ψυχολογία 

  

Στόχοι: 

Δηλώστε τους βασικούς σας στόχους. 

Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι χρησιμοποιώντας όρους αναφορικά με 

δεξιότητες και ικανότητες που θα εξασκηθούν κατά τη διάρκεια του project. 

Για παράδειγμα, στόχος του project είναι τα παιδιά: 

• Να γνωρίσουν κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις των μαθηματικών μέσα από 

το παιχνίδι και τις κατασκευές. 

• Να αναρωτηθούν για τη χρήση των μαθηματικών στη γνώση τους για τον 

κόσμο. 

• Να οπτικοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη διαίσθησή 

τους για να κατανοήσουν κοινωνικά δεδομένα. 

• Να επιχειρηματολογούν και να μάθουν να συμμετέχουν ενεργά σε μια 

συζήτηση. 

Αποφύγετε γενικές εκφράσεις, όπως ‘Ευρωπαϊκές διαστάσεις στην εκπαίδευση’ ή 

‘διεθνής επικοινωνία’. 

Πρόοδος εργασιών: 

Δηλώστε εν συντομία πώς αναμένετε να εργαστείτε στο σχολείο σας, τι θα αφορά η 

επικοινωνία με τους συνεργάτες σας και τι υποχρεώσεις θα έχουν όσοι θα 

συμμετάσχουν. Αναφέρετε κατά προσέγγιση το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων σας 

και πόσο συχνή θα χρειάζεται να είναι η επικοινωνία με τους συνεργάτες σας. 

Σημειώστε ακόμη πώς θα συμμετέχουν οι μαθητές, για παράδειγμα αν θα 

συμμετάσχουν ομάδες μαθητών από διαφορετικά σχολεία κι άλλες σχετικές 

πληροφορίες. 

 



 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Αναφέρετε αν σχεδιάζετε την παραγωγή ενός τελικού αποτελέσματος, όπως ένα 

δημόσιο ‘Twinspace’ ή άλλες πηγές δημοσιοποίησης. Μπορείτε να γράψετε επίσης 

αναμενόμενα αποτελέσματα αναφορικά με τη βελτίωση των σχολικών πρακτικών ή 

την παραγωγή νέας γνώσης. 

Βήμα 4: Προωθήστε το project 

1. Μπορείτε να καλέσετε εκπαιδευτικούς που ήδη γνωρίζετε να συμμετάσχουν 

στο project, eTwinners από το σχολείο σας, από άλλα σχολεία της χώρας σας 

ή του εξωτερικού. Προσκαλέστε τους λέγοντάς τους βασικές πληροφορίες για 

το project ή γράφοντας τους ένα email/ένα προσωπικό μήνυμα μέσω της 

πλατφόρμας eTwinning. 

2. Γράψτε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα του eTwinning, στο eTwinning live, ή 

στο forum. 

3. Γνωστοποιήστε το PiCaM project σας στην ομάδα PiCaM της χώρας σας, 

μέσω αυτών θα γνωστοποιηθεί στους εταίρους των άλλων χωρών και στη 

συνέχεια σε σχολεία του εξωτερικού. Μπορούν ακόμη να το γνωστοποιήσουν 

μέσω της σελίδας του PiCaM στο facebook. 

 

 

 

Για περισσότερες ιδέες μπορείτε να συμβουλευτείτε τα εργαλεία των 

‘PiCaM eTwinning kits’ στην ιστοσελίδα citizenship-and-mathematics.eu 

στην υποσελίδα Υλικό. 

 

Except where otherwise noted, this work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 

International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  

The PiCaM website and the project materials reflect the view of the author(s). The European Commission is 

not responsible for any use that may be made of the information it contains. 
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