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Tο έργο SNAC 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κάθε χώρα θα πρέπει 

να ενθαρρύνουν κάθε σχολείο, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τόπο του, να 

αναλάβει την ευθύνη για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν ισχυρές και βιώσιμες 

συνδέσεις με την τοπική κοινότητα και αντίστοιχες δράσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν 

στο σχολείο, στους εκπαιδευικούς, στους μαθητές και στις οικογένειες τους, στους 

τοπικούς φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους να υποστηρίξουν όλες τις μορφές 

επίσημης, τυπικής και άτυπης μάθησης. Το κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι η 

εμπλοκή και συμμετοχή όλης της κοινότητας με την ευρύτερη έννοια στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στο πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε αυτά να  

συνδέονται ή να συνδυάζονται με εμπειρίες από τον πραγματικό κόσμο και την 

επίλυση τοπικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο SNAC - School Networks 

Alert Citizens protection, σε ελεύθερη απόδοση Σχολικά Δίκτυα για την Προστασία 

των Πολιτών, στοχεύει να βοηθήσει τα σχολεία να γίνουν ανοικτοί κόμβοι 

καινοτομίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης στην τοπική κοινωνία.  

Ένα ανοικτό σχολείο στο SNAC θα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική 

κοινότητα και θα εξελίσσεται ως ίσος κοινωνικός εταίρος. Αυτό το σχολείο 

συναισθάνεται την εξέλιξη των προβλημάτων της τοπικής κοινότητας και αντιδρά 

ανάλογα. Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αυξάνουν το 

κεφάλαιο επιστημονικής γνώσης της τοπικής κοινωνίας. Το όραμά μας είναι οι 

μαθητές να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα 

προστασίας από τους σεισμούς, να αναπτύσσουν λύσεις για συστήματα έγκαιρης 

προειδοποίησης, παρακολούθησης σεισμικών δραστηριοτήτων και αστικής 

προστασίας. Έτσι, όλοι οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν κατά 

τη διαδικασία ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας με σαφή στόχο να ευθυγραμμίσουν 

τόσο τη διαδικασία όσο και τα αποτελέσματά της με τις αξίες, τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σε αυτή 

τη διαδικασία θεωρείται ζωτικής σημασίας. Παράλληλα και στο ίδιο πλαίσιο 

καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση των φυσικών επιστημών μέσω μεθοδολογιών 

διερώτησης/διερεύνησης και μάθησης με σχέδια εργασιών καθώς αυτή σχετίζεται 

στενά με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα που πρέπει να αναπτύξουν οι σημερινοί 

μαθητές. Έτσι ώστε ως μελλοντικοί πολίτες να συμβάλλουν και να συμμετέχουν 

ενεργά στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της πρωτοπορίας μέσω της συνεργασίας, 

της συνδημιουργίας και της κριτική σκέψης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο SNAC αποσκοπεί στο: 

- να μετατρέψει τα συμμετέχοντα σχολεία σε κόμβους καινοτομίας και ενημέρωσης 

σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα και την πολιτική προστασία, σε συνεργασία 

με τους τοπικούς φορείς και τις αρχές 
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- να προτείνει παιδαγωγικές πρακτικές βασισμένες σε μεθόδους που βασίζονται στην 

διερώτηση/διερεύνηση και στα σχέδια εργασιών και οι οποίες είναι πιο 

αποτελεσματικές στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών 

- να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους διευθυντές των σχολείων 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν, εξασκούν και 

αξιοποιούν τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους ενώ παράλληλα καλούνται να 

γνωστοποιούν τα αποτελέσματα των εργασιών τους με το ευρύ κοινό 

- να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τους ρόλους, τις ευθύνες 

και τις στάσεις τους ως μελλοντικοί επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικοί και κυρίως 

πολίτες 

- να προωθήσει την επιστημονική και ψηφιακή παιδεία τόσο των εκπαιδευτικών όσο 

και των μαθητών και γενικά των εκπαιδευομένων και να επισημάνει τις πτυχές της 

έννοιας της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας, της υπεύθυνης υπηκοότητας, της 

πολιτικής προστασίας και ευθύνης, και της σημασίας της διακρατικής συνεργασίας 

- να δημιουργήσει ειδική βάση δεδομένων με ένα εύκολο στη χρήση περιβάλλον για 

τη συλλογή και παρουσίαση σεισμολογικών δεδομένων από το υπάρχον και το υπο-

ανάπτυξη δίκτυο σχολικών σεισμομέτρων σε όλη την Ευρώπη 

- να χαρτογραφήσει τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της συνολικής 

προσέγγισης και στρατηγικής του έργου, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σε επίπεδο 

μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων  

- να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει όσους ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα και 

τις πρακτικές του έργου SNAC, μέσω ενός συνοπτικού οδηγού με "Συστάσεις για 

μελλοντική χρήση"  

Το έργο SNAC θα αναπτύξει ένα δίκτυο 100 ανοιχτών σχολικών κόμβων στις 

συμμετέχουσες χώρες. Κάθε σχολείο του δικτύου θα είναι ένας κόμβος, που θα 

συνδέεται με τοπικούς φορείς, ερευνητές και ειδικούς, καθώς και με άλλα σχολεία της 

περιοχής ή της χώρας. Πολλοί σχολικοί κόμβοι θα είναι εξοπλισμένοι με σεισμόμετρα 

χαμηλού κόστους (π.χ. TC1 Seismometer, Raspberry Shake) ή αυτοσχέδιες συσκευές 

που αναπτύσσονται από τους μαθητές στο πλαίσιο του έργου ή στο πλαίσιο σχολικών 

διαγωνισμών, τα οποία θα καταγράφουν σεισμικά δεδομένα και, σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, θα παρέχουν αυτές τις πληροφορίες στις τοπικές αρχές. Τα σχέδια 

εργασιών των μαθητών ως επί το πλείστον θα βασίζονται στη χρήση των 

πολυάριθμων δεδομένων που θα αποκτήσουν αυτές οι συσκευές χαμηλού κόστους, 

ενώ τα δεδομένα από όλα τα σχολεία θα συλλέγονται συγκεντρωτικά και θα είναι 

διαθέσιμα διαδικτυακά στο ευρύτερο κοινό ενδιαφερομένων μέσω της αποκλειστικής 

βάσης δεδομένων του έργου. 
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Σύνοψη  

Το έργο School Networks Alert Citizens protection (SNAC), σε ελεύθερη απόδοση 

Σχολικά Δίκτυα για την Προστασία των Πολιτών, είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus Plus μέσω του Εθνικού Οργανισμού 

Erasmus της Ελλάδας βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 2018-1-EL01-KA201-

047847. 

Το πρώτο παραδοτέο του έργου είναι ο "Οδικός Χάρτης για την Ανοικτή Εκπαίδευση". 

Ο χάρτης αυτός προσφέρει μια σαφή περιγραφή των απαραίτητων μέτρων που θα 

πρέπει να λάβουν τα σχολεία προκειμένου να αποτελέσουν κόμβους υπεύθυνης 

καινοτομίας που συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους 

φορείς με στόχο την παραγωγή ιδεών και λύσεων που αντιμετωπίζουν τοπικά 

ζητήματα και προκλήσεις σχετιζόμενα με την ενημέρωση για τους σεισμούς και την 

αστική προστασία. Ο προτεινόμενος οδικός χάρτης προσφέρει ένα σαφές και βήμα 

προς βήμα περίγραμμα του τρόπου με τον οποίο ένα σχολείο στο πλαίσιο του έργου 

SNAC μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοίγματος προς την τοπική του κοινότητα 

μέσω της ανάπτυξης και χρήσης μαθητικών εργασιών εμπλουτισμένων με την έννοια 

της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. Ο οδικός χάρτης διευκολύνει την 

ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των μαθητών για να προτείνουν καινοτόμες λύσεις, 

να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης πραγματικών 

προβλημάτων, να διαχειριστούν σεισμικά δεδομένα κλπ. 

Το πρώτο μέρος αυτής της εργασίας επικεντρώνεται στις ανοιχτές σχολικές 

προσεγγίσεις. Σε αυτό το μέρος, εκτός από τους ορισμούς που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το θεωρητικό πλαίσιο για την ανοικτή σχολική προσέγγιση εξετάζεται υπό 

το πρίσμα διαφόρων άρθρων, εκθέσεων, μελετών και πηγών στον τομέα αυτό. 

Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται ο χάρτης πορείας για την επεξήγηση των 

διαδικασιών που επιτρέπουν σε ένα σχολείο να ακολουθήσει την ανοικτή σχολική 

προσέγγιση. Ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει 6 βήματα για τη δημιουργία ανοικτής 

εκπαίδευσης: 

Βήμα 1: Δημιουργία επιτροπής ανοικτής σχολικής μεταμόρφωσης και ομάδες 

εργασίας 

Βήμα 2: Διοργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για το προσωπικό 

του σχολείου 

Βήμα 3: Δημιουργία αποτελεσματικών διασυνδέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και τα άλλα σχολεία  

Βήμα 4: Δημιουργία περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης βασισμένο στις 

αρχές της της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας στο σχολείο 

Βήμα 5: Αξιολόγηση για έλεγχο ποιότητας 

Βήμα 6: Διενέργεια αναστοχασμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών  



 

 9 

Στην τελευταία ενότητα του παραδοτέου, συζητούνται τα προσδοκόμενα 

αποτελέσματα, οι προτάσεις και τα μελλοντικά βήματα.  



 

 10 

Γλωσσάρι βασικών όρων  

 

Διερώτηση: Η διερώτηση ορίζεται ως «ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι 

επιστήμονες μελετούν τον φυσικό κόσμο και προτείνουν εξηγήσεις στη βάση 

δεδομένων που προκύπτουν από την εργασία τους» (National Research Council, 1996, 

p. 23). Με βάση τον Bybee (1997), η διερώτηση αποτελεί την καρδιά της επιστήμης 

και ο πραγματικός επιστημονικός εγγραματισμός δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την 

εφαρμογή δεξιοτήτων διερώτησης. Αν και η διερώτηση είναι σημαντική για 

επιστήμονες και εκπαιδευτές από το 1960, δεν υπάρχει ομοφωνία ακόμη για τον 

ορισμό της μάθησης μέσω διερώτησης. Πρόσφατα, διάφοροι εκπαιδευτές των 

Φυσικών Επιστημών έχουν ορίσει τη μάθηση μέσω διερώτησης στη βάση και τον 

συνδυασμό των πιο κάτω: "διατύπωση ερωτημάτων" (Keys & Bryan, 2001; Zee, 

Iwasyk, Kurose, Simpson & Wild, 2001), "σχεδιασμός πειραμάτων" (Shimoda, White, 

& Fredericksen, 2001; Yerrick, 2000), "διατύπωση προβλέψεων" (Songer, Lee & Kam, 

2002), "συλλογή πληροφορίων και δεδομένων"(Byers & Fitzgerald, 2002), "ανάλυση 

δεδομένων" (Donaldson & Odom, 2001), "αναδιαμόρφωση της γνώσης" (Bybee, 1997; 

Hamm & Adams, 2002), "πρακτικές δραστηριότητες" (Crawford, 2000; Gibson & 

Chase, 2002), "επικοινωνία επιστημονικών επιχειρημάτων" (Bybee, 1997), 

"διαδικασία ανακάλυψης" (Schwab, 1964), "λήψη αποφάσεων για δράση" (Hmelo-

Silver & Nagarajan, 2001) και "αυθεντική επιστημονική πρακτική" (Cartier & Stewart, 

2000; Edelson, 2001) (cited in Atar, 2007).  

Η διερώτηση ξεκινά με τη συλλογή πληροφοριών μέσω των ανθρώπινων αισθήσεων: 

όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή, όραση. Η διερώτηση υποστηρίζει και ενθαρρύνει τον 

μανθάνοντα να αναρωτηθεί, να διεξάγει έρευνα και να ανακαλύψει μέσα από 

εμπειρίες με τον φυσικό κόσμο. Ο εκπαιδευτικός μεταμορφώνεται σε μανθάνοντα 

μαζί με τους μαθητές του και οι μαθητές μπορούν να πάρουν τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Ο Anderson (2002) αναφέρει ότι η διερώτηση είναι ένας συνδυασμός 

μάθησης, διδασκαλίας και επιστήμης στην τάξη, με όλες αυτές τις πτυχές να 

συνδέονται μεταξύ τους (Ark of Inquiry, 2018). 

Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση: Σαν έννοια περιλαμβάνει οργανισμούς και ιδρύματα 

που προωθούν συμμετοχή ή σχέσεις με τις οικογένειες και την τοπική κοινότητα με 

σκοπό να συμμετάσχουν στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και να 

προωθήσουν την εκπαίδευση ως μέρος της ανάπτυξης της τοπικής κοινότητας. Σε ένα 

περιβάλλον «ανοικτής σχολικής εκπαίδευσης» (α) τα σχολεία, σε συνεργασία με 

άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, γίνονται παράγοντες ευημερίας της κοινότητα, (β) 

οι οικογένειες ενθαρρύνονται να γίνουν πραγματικοί εταίροι στη σχολική ζωή και στις 

δραστηριότητες τις, (γ) η τοπική επιχείρηση, η κοινωνία των πολιτών και η ευρύτερη 

κοινωνία συμμετέχουν ενεργά στην πραγματοποίηση έργων πραγματικής ζωής στην 

τάξη. Η Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση βασίζεται, παρέχει και αναπτύσει Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους οι οποίοι αποτελούν ν μια στρατηγική ευκαιρία για τη 
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βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς και για τη διευκόλυνση του 

διαλόγου, της ανταλλαγής γνώσεων και της δημιουργίας ικανοτήτων. Οι Ανοικτοί 

Εκπαιδευτικοί Πόροι είναι υλικά διδασκαλίας, εκμάθησης ή έρευνας που είναι 

δημόσιοι ή κυκλοφορούν με άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας που επιτρέπει την 

ελεύθερη χρήση, προσαρμογή και διανομή (Sisnetwork, 2016). 

Πολιτισμός του Ανοικτού Σχολείου: Ο πολιτισμός του Ανοικτού Σχολείου εισάγει 

εξωγενείς ιδέες που αμφισβητούν τις εσωτερικές απόψεις και πεποιθήσεις και, με τη 

σειρά του, προωθεί τους μαθητές - και τα ληφθέντα προσόντα τους - στην κοινότητα 

που υπηρετεί. Ένα τέτοιο «ελκυστικό» περιβάλλον συμβάλλει ζωτικά στη ζωή της 

κοινότητας: τα εκπαιδευτικά προγράμματα ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες της 

κοινότητας εκτός σχολείου, παρουσιάζονται δημόσια και αντλούν από την τοπική 

πείρα και εμπειρογνωμοσύνη. Το σχολικό περιβάλλον ενθαρρύνει την ανεξαρτησία 

των μαθητών - και την αλληλεξάρτηση - μέσω της συνεργασίας, της καθοδήγησης και 

της παροχής ευκαιριών στους εκπαιδευόμενους, ώστε να κατανοήσουν και να 

διερευνήσουν τη θέση τους στον κόσμο (Sotiriou et al., 2017). 

Κόμβος Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης: Η ανάπτυξη ενός κόμβου ανοικτής 

σχολικής εκπαίδευσης είναι ένα σχολικό περιβάλλον που εφαρμόζει την ανοικτή 

σχολική κουλτούρα,  απαιτεί μια ριζική ανανέωση όχι μόνο της παιδαγωγικής αλλά 

και κάθε πτυχή του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται το σχολείο (τη δομή, τον 

πολιτισμό και τη χρήση του χώρου, του τόπου και του χρόνου). Ο κόμβος θα είναι ένα 

ανοιχτό, διερευνητικό, φιλόξενο και δημοκρατικό περιβάλλον το οποίο θα 

υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων και δημιουργικών έργων και εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τη διαδικασία για 

τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της αλλαγής στο σχολικό 

περιβάλλον, ακολουθώντας και παρέχοντας μια απλή και ευέλικτη δομή, έτσι ώστε οι 

υπεύθυνοι των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να καινοτομούν με τρόπο 

που να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες του σχολείου. Θα προσφέρει 

καινοτόμους τρόπους εκμάθησης και διερεύνησης του κόσμου, θα εμπνέει και θα 

συνδέει τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (Sotiriou et al., 2017). 

Οδικός Χάρτης για την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση: Ο οδικός χάρτης για την 

ανοικτή εκπαίδευση έχει σκοπό να υποστηρίξει τα σχολεία να προβληματιστούν, να 

σχεδιάσουν και να αναλάβουν αλλαγές στην εκπαίδευση για τη μάθηση του 21ου 

αιώνα. Η εφαρμογή μιας τέτοιας προσέγγισης σε τοπικό επίπεδο διασφαλίζει ότι τα 

σχολεία έχουν πολλά να κερδίσουν ενισχύοντας τις συνδέσεις μεταξύ επίσημης και 

άτυπης μάθησης, μεταξύ υφιστάμενων και νεοεισερχομένων παρόχων εκπαίδευσης. 

Μια τέτοια ενέργεια απαιτεί αποτελεσματική συνεργασία και οργανωτική αλλαγή 

στον τομέα της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών. Η όλη διαδικασία 

περιγράφεται αναλυτικά και συστηματικά στο παρόν έγγραφο και αποτελεί ένα από 

τα κύρια παραδοτέα του έργου.  Ο οδικός χάρτης είναι το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι 

μιας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια καθώς 

απαιτεί τη συνδυασμένη και συνεχή υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων φορέων, 
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ερευνητών, επιστημόνων, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και σχεδιαστών 

προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων (Sotiriou et al ., 2017). 

Εκμάθηση με βάση Σχέδια Εργασίας (projects): Η μάθηση που βασίζεται σε σχέδια 

εργασίας αποτελεί την κύρια παιδαγωγική προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου. Ενώ 

οι εκπαιδευτικοί διακρίνουν τη μάθηση σε εκείνη που βασίζεται σε σχέδια εργασίας 

(projects), σε εκείνη που βασίζεται στη διερεύνηση και τέλος σε εκείνη που στηρίζεται 

στην επίλυση προβλήματος, στην πραγματικότητα οι διαφορές είναι μικρές. Ιδιαίτερα 

σε σύγκριση με μορφές διδασκαλίας οι οποίες είναι περισσότερο δασκαλοκεντρικές 

και οι οποίες υλοποιούνται με διαλέξεις ή φύλλα εργασίας. Αποτελεσματικά σχέδια 

εργασίας υλοποιούνται διερευνητικά με σκοπό την επίλυση προβλημάτων. Οι 

μαθητές τα θεωρούν ιδιαίτερα ελκυστικά, επειδή επιτελούν μια εργασία που έχει 

νόημα, τόσο για τους ίδιους όσο και για την οικογένειά τους ή την κοινότητα. Η 

μάθηση ξεκινά με ένα πρόβλημα, το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Το πρόβλημα τίθεται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαιτείται η απόκτηση νέας γνώσης, πριν την επίλυση του 

προβλήματος. Αντί να αναζητούν μία και μοναδική σωστή απάντηση, τα παιδιά 

ερμηνεύουν το πρόβλημα, συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες, εντοπίζουν 

πιθανές λύσεις, αξιολογούν επιλογές και παρουσιάζουν συμπεράσματα. 

Ενθουσιάζονται με την δυνατότητα να κάνουν συσχετίσεις με τον κόσμο των 

ενηλίκων, να εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές του κάθε επιστημονικού κλάδου και 

σε διευρυμένες/ εκτεταμένες χρονικές περιόδους. 

Υπεύθυνη Υπηκοότητα: Η έννοια θεωρεί την υπηκοότητα ως μια συνολική 

πρακτική ευθύνης μεταξύ των ατόμων και του πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού 

και φυσικού τους περιβάλλοντος. Ξεπερνά τις επίσημες σχέσεις δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων μεταξύ του πολίτη και του κράτους και επεκτείνει τα χωρικά, χρονικά 

και υλικά όρια της ιθαγένειας σε εκείνα της παγκόσμιας οικονομίας (Lister, 2007). 

Δεδομένου ότι η υπεύθυνη υπηκοότητα ή ιθαγένεια επεκτείνει τις ευθύνες της 

ιθαγένειας σε μια εκτεταμένη έννοια της δικαιοσύνης και της διαφύλαξης των 

βασικών δικαιωμάτων των πολιτών, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις παγκόσμιες 

αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παγκόσμιων κοινών 

(Micheletti & Stolle, 2012). Ορισμένοι μελετητές ισχυρίζονται ότι αυτή η νέα έκδοση 

της υπηκοότητας και ιθαγένειας έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει την αλλαγή των 

υποκείμενων διαρθρωτικών αιτιών που οδήγησαν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

προβλήματα παγκόσμιας κλίμακας (Barry, 2005). 

Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ): Η έννοια αυτή εξηγείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014) ως εξής: "Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία σημαίνει 

ότι οι κοινωνικοί παράγοντες συνεργάζονται καθ 'όλη τη διαδικασία έρευνας και 

καινοτομίας, της μάθησης και των αποτελεσμάτων της, με τις αξίες, τις ανάγκες και 

τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας." Οι μαθητές που έχουν μια ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσουν με ένα ευρύ κοινό ενδιαφερομένων θα προετοιμαστούν καλύτερα 

αργότερα, καθώς ως πολίτες θα συζητήσουν και θα σκεφθούν επιστημονικά 

ζητήματα με μια ανοιχτή και κριτική σκέψη και αντίληψη λαμβάνοντας υπ 'όψη τις 
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τυπικές πτυχές της έννοιας ΥΕΚ, όπως ο παγκόσμιος και βιώσιμος αντίκτυπος των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων και των καινοτομιών, όπου οι θετικές και αρνητικές 

συνέπειες είναι ισορροπημένες, η κοινωνική συνάφεια και η σημασία του 

συμμετοχικού σχεδιασμού και της συν-δημιουργίας με τους τελικούς χρήστες 

(Sutcliffe, 2011). 

Ενδιαφερόμενος φορέας: Σύμφωνα με το Γλωσσάριο της Μεταρρύθμισης της 

Εκπαίδευσης (2019), ο όρος ενδιαφερόμενος φορέας στην εκπαίδευση αναφέρεται 

συνήθως σε όσους επενδύσουν στην ευημερία και την επιτυχία ενός σχολείου και των 

μαθητών του, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών, των 

εκπαιδευτικών, των μελών του προσωπικού, των μελών της κοινότητας, ηγέτες 

τοπικών επιχειρήσεων και εκλεγμένοι αξιωματούχοι, όπως μέλη του σχολικού 

συμβουλίου, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του κράτους. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να είναι συλλογικές οντότητες, όπως τοπικές επιχειρήσεις, 

οργανώσεις, ομάδες υπεράσπισης, επιτροπές, μέσα ενημέρωσης και πολιτιστικά 

ιδρύματα, εκτός από οργανώσεις που εκπροσωπούν συγκεκριμένες ομάδες, όπως 

συνδικάτα ή σωματία εκπαιδευτικών, οργανώσεις γονέων και ενώσεις που 

εκπροσωπούν επιθεωρητές, διευθυντές, σχολικές επιτροπές ή εκπαιδευτικούς σε 

συγκεκριμένους κλάδους. Με μια λέξη, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν ένα "μερίδιο" 

στο σχολείο και τους μαθητές του, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προσωπικό, 

επαγγελματικό, πολιτικό ή οικονομικό ενδιαφέρον ή ανησυχία.  



 

 14 

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σε πολλές εκθέσεις που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνονται 

δραματικές μειώσεις στις γνώσεις και δεξιότητες των νέων σχετικά με την επιστήμη, 

την τεχνολογία και την καινοτομία. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι παραδοσιακές 

μέθοδοι διδασκαλίας αγφενός δεν είναι χρήσιμες στη διδασκαλία μαθημάτων 

σχετιζόμενα με την επιστήμη και την τεχνολογία και αφετέρου επηρεάζουν τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των μαθητών με αρνητικό τρόπο και ως εκ τούτου, 

πολλοί μαθητές απορρίπτουν ή εγκαταλείπουν αυτές τις θεματικές ή τους κλάδους 

σπουδών. 

Οι σχετικές μελέτες παρέχουν αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι πολίτες πιστεύουν 

ότι οι καινοτομίες στην επιστήμη και την τεχνολογία μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις 

για προβλήματα περιβάλλοντος, υγείας και βασικών υποδομών (Sjøberg & Schreiner, 

2010). Η έκθεση σχετικά με τη "μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των προγραμμάτων 

έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ" που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά 11 

βασικές δράσεις. Τρεις από αυτές συνδέονται με τον εκπαιδευτικό τομέα και είναι 

ζωτικής σημασίας για το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ: 

# 3. Εκπαιδεύστε για το μέλλον και επενδύστε σε ανθρώπους που θα κάνουν την 

αλλαγή. 

Δράση: εκσυγχρονισμός, ανταμοιβή και διάθεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

των ανθρώπων για μια δημιουργική και καινοτόμο Ευρώπη. 

# 8. Κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. 

Δράση: να τονωθεί ο συν-σχεδιασμός και η συνδημιουργία μέσω της συμμετοχής των 

πολιτών. 

# 11. Συλλογή και καλύτερη επικοινωνία των επιπτώσεων. 

Δράση: επωφεληθείτε από την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ και εξασφαλίστε 

ευρεία επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεών της 

 

1.1. Εκπαιδεύοντας τον ευρωπαίο πολίτη για το μέλλον 

Πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει την πιο εντυπωσιακή ομάδα 

ταλέντων στη Γη, αλλά δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από αυτό εάν το εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν ενθαρρύνει έναν πιο καινοτόμο και φιλικό προς τον κίνδυνο πολιτισμό. 

Η άριστη έρευνα και καινοτομία δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς άριστο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση του ρόλου της εκπαίδευσης θα 

πρέπει να ενσωματώνει συστηματικά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

στην εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκινώντας από τα σχολικά προγράμματα 

του αρχικού σταδίου. Τα σχολεία πρέπει να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα που 

ενισχύει την αυτοπεποίθηση και παρέχει στο κοινωνικό περιβάλλον ένα περιβάλλον 

που επιτρέπει νέους τρόπους να συνεχίσει τη δια βίου μάθηση. Στο μέλλον, όλοι στην 
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κοινωνία θα πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι δημιουργικοί, από παιδιά έως 

ηλικιωμένους, από εργαζόμενους έως εργοδότες, από δημόσιους υπαλλήλους έως 

νεοσύστατες επιχειρήσεις (Lamy, 2017). 

 

1.2. Κινητοποίηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην επιστήμη, 

την τεχνολογία και την καινοτομία 

Κινητοποίηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και την καινοτομία 

Η προσαρμογή των ενδιαφερομένων μερών σε ευρύτερη προοπτική σε περιβάλλοντα 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν θα 

οδηγήσει μόνο στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και προϊόντων, αλλά θα προσφέρει 

επίσης μια αλλαγή στην κοινωνία. Αυτό θα φέρει ανοιχτή επιστήμη και ανοιχτή 

καινοτομία και, φυσικά, θα ανοίξει τα σχολεία στο επόμενο επίπεδο και θα μετατρέψει 

την Ευρώπη σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας (Lamy, 2017). Όποτε και όπου είναι 

δυνατό, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η επιστήμη των πολιτών και οι πολίτες να είναι 

πάροχοι και χρήστες δεδομένων που παράγονται από επιστημονικές έρευνες υψηλού 

επιπέδου. Αυτό θα ενισχύσει και θα δώσει νέα σημασία στην πολιτική ανοικτής 

πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα, επιπλέον αυτό το άνοιγμα πρέπει να 

επιτρέπει στους πολίτες και τις ομάδες πολιτών να συμμετέχουν σε πολιτική και λήψη 

αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Στο πρόγραμμα SNAC, στόχος είναι να 

συμβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και το προσωπικό των σχολείων στο περιβάλλον 

διδασκαλίας και εκμάθησης χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες μάθησης, όπως η 

πλατφόρμα web που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα OSOS. Αυτό θα βοηθήσει και 

θα βοηθήσει τα σχολεία να μετασχηματιστούν σε κόμβους καινοτομίας, όπου οι 

ενδιαφερόμενοι και το προσωπικό του σχολείου συνεργάζονται για την εξεύρεση 

εναλλακτικών λύσεων για τα προβλήματα στην κοινωνία. 

 

1.3. Δημιουργία δυναμικότητας 

Η επιτυχία και η βιωσιμότητα της καινοτομίας στον μετασχηματισμό της επιστήμης 

και της τεχνολογίας εξαρτώνται κυρίως από τη συμμετοχή και τη συνεισφορά των 

ενδιαφερομένων. Η υποστηρικτική κοινότητα σε οποιαδήποτε διαδικασία 

καινοτομίας πρέπει να είναι σε θέση να παρακινήσει και να εμπλέξει τους πολίτες με 

τις κατάλληλες προκλήσεις. Η δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων στις τοπικές 

κοινότητες βελτιώνει την επιστημονική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες. 

Αναμένεται ότι βραχυπρόθεσμα η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ των 

σχολείων, των τοπικών κοινοτήτων και της τοπικής βιομηχανίας θα συμβάλει στη 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενδιαφέρον των πολιτών για τις επιστημονικές 

εξελίξεις, αλλά και των μαθητών να ακολουθήσουν ανάλογες σπουδές και 

σταδιοδρομία. Μεσοπρόθεσμα, οι δραστηριότητες θα πρέπει να παρέχουν στους 
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πολίτες και τους μελλοντικούς ερευνητές τα εργαλεία και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και επιλογών και, 

μακροπρόθεσμα, η δράση αυτή πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 

αύξηση του αριθμού των επιστημόνων και των ερευνητών στην Ευρώπη (H2020). 

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων προβληματισμών, πρέπει να ενισχυθεί η 

συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών επίσημης, μη τυπικής και 

άτυπης εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να 

διασφαλιστεί η συναφής και ουσιαστική συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων 

στην επιστήμη και να αυξηθεί η υιοθέτηση επιστημονικών μελετών και πρακτικών, η 

απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα (H2020). 

Για να μετατραπεί αυτή η διαδικασία σε μια ουσιαστική δράση, όχι μόνο το 

προσωπικό του σχολείου, αλλά και οι πολίτες που εργάζονται σε διάφορους τομείς 

πρέπει να συγκεντρωθούν και να συνεργαστούν στο σχολικό περιβάλλον. Αυτή η 

κατάσταση φέρνει στο χώρο της εκπαίδευσης μια νέα έννοια: την ανοικτότητα της 

εκπαίδευσης (Open Schooling). 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», πρέπει να προωθηθεί η 

ανοικτή σχολική εκπαίδευση, όπου τα σχολεία, σε συνεργασία με άλλους 

ενδιαφερόμενους, γίνονται παράγοντες της ευημερίας της κοινότητας. Οι οικογένειες 

πρέπει να ενθαρρύνονται να γίνουν πραγματικοί εταίροι στη σχολική ζωή και στις 

δραστηριότητες της. Οι επαγγελματίες από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των 

πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην 

πραγματοποίηση έργων και δράσεων στην τάξη (Horizon 2020). 

Τα σχολεία πρέπει να μετατραπούν σε φυτώρια εξερεύνησης και καινοτομίας. Οι 

επικεφαλείς των σχολείων πρέπει να θέσουν ένα όραμα για τη δημιουργία 

μαθησιακών εμπειριών που να παρέχουν τα σωστά εργαλεία και να υποστηρίζουν 

όλους τους μαθητές να ευδοκιμήσουν. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται 

στην εκμάθηση, να αναζητούν νέες γνώσεις και να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες 

μαζί με τους μαθητές τους. Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία. Ένα 

ανοιχτό σχολείο που εισάγει αποτελεσματικά τις καινοτομίες στην εκπαίδευση των 

επιστημών είναι ένα συναρπαστικό περιβάλλον όχι μόνο για τους μαθητές και τους 

δασκάλους. Σταδιακά φέρνει οικογένειες, κοινοτικές ομάδες, τοπικές επιχειρήσεις, 

εμπειρογνώμονες, πανεπιστήμια και άλλους ενδιαφερόμενους σε αυτό που 

ονομάζουμε "Ανοικτό Σχολείο". 

Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στη μετατροπή των σχολείων σε χώρους ανοιχτής 

εκπαίδευσης και χώρους που εξυπηρετούν την κοινωνία - και αντίστροφα - η 

κοινωνία γίνεται ένας σημαντικός εταίρος που υποστηρίζει τα σχολεία (UNICEF, 

2015). 
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1.4. Η έννοια του ανοικτού σχολείου 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο του SNAC βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες: αφενός είναι 

το άνοιγμα του σχολείου στις τοπικές κοινότητες και στην κοινωνία εν γένει, 

αφετέρου είναι η μεθοδολογία της διδασκαλίας και της μάθησης βασισμένες σε 

διερώτηση και ερευνητικές εργασίες. Και τα δύο είναι βασικά στοιχεία της ιδέας της 

ανοικτής σχολικής εκπαίδευσης όπως αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα "Open School for 

Open Societies" (OSOS) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(http://www.openschools.eu). Το πρόγραμμα OSOS στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 

μοντέλου ανοικτής σχολικής εκπαίδευσης και την εισαγωγή και δοκιμή του σε 1000 

σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Παρόλο που εστιάζεται γενικά στην εκπαίδευση των 

επιστημών, μια παρόμοια προσέγγιση μπορεί να υιοθετηθεί στο SNAC με έμφαση στη 

μελέτη σεισμών από σεισμόμετρα που εγκαθίστανται στα σχολεία, την προστασία 

του πολίτη, την ευαισθητοποίηση του κοινού κ.λπ. Στο σχεδιασμό μας περιλαμβάνεται 

εξαρχής η στενή συνεργασία με το OSOS και τα εργαλεία του (π.χ. πλατφόρμα 

υποστήριξης της κοινότητας, εργαλείο δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων κλπ.), 

τα οποία αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησής του. Ο αρχικός στόχος είναι να ξεκινήσει η ανάπτυξη μιας πρώτης 

κοινότητας εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδωνη οποία θα να αναπτυχθεί 

περαιτέρω και να εδραιωθεί με την υποστήριξη των εταίρων του έργου με το 

μακροπρόθεσμο στόχο της αυτοδυναμίας (Mavromanolakis and Sotiriou, 2018). 

 

1.5. Χαρακτηριστικά ενός ανοικτού σχολείου 

Στο πλαίσιο του έργου SNAC, ένα ανοικτό σχολείο ορίζεται αυτό που διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά (Sotiriou, S., et al. 2017): 

● Προωθεί τη συνεργασία με φορείς παροχής μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, 

με γονείς και με τις τοπικές κοινότητες, ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής και 

ουσιαστική συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορέων στην επιστημονική γνώση 

και στην ενημέρωση σχετικά με τους σεισμούς. Με αυτό τον τρόπο το σχολείο δεν 

είναι μια απομονωμένη μονάδα, τουναντίον βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

με εξωτερικούς φορείς για την προώθηση και την ανάπτυξη της μάθησης και της 

γνώσης.  

● Είναι ένας βασικός παράγοντας ευημερίας της τοπικής κοινότητας. Το έργο SNAC 

σκοπεύει να υποστηρίξει τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους 

να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται ή προωθούν 

λύσεις για προβλήματα ή προκλήσεις που απασχολούν την τοπική τους 

κοινότητα. Η έμφαση θα είναι στην ενημέρωση και στην πολιτική προστασίας 

από τους σεισμούς. Η βασική προσέγγιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να διερευνήσουν οι ίδιοι την έννοια 

της ευημερίας, εστιάζοντας σε αυτό που τους απασχολεί ή ανησυχεί περισσότερο 

και στο πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να συνεισφέρουν στην επίλυση του. 
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Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναπτύσσουν σταδιακά και εφαρμόζουν στην 

πράξη την έννοια της κοινωνικής ευθύνης. 

● Προωθεί τη συνεργασία που ενισχύει την εμπειρογνωμοσύνη, τη δικτύωση, την 

ανταλλαγή και την εφαρμογή γνώσεων και έρευνας που φέρνουν στην σχολική 

τάξη προβλήματα ή προκλήσεις από την πραγματική ζωή. Οι εταίροι του SNAC, 

μεμονωμένα ή σε συνεργασία, αναπτύσσουν και προωθούν καινοτόμες 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και προσεγγίσεις για τα σχολεία εδώ και πολλά χρόνια. 

Στο πλαίσιο του SNAC, η ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων και προσεγγίσεων και 

η συνδημιουργία θα ενισχυθούν και θα διευκολυνθούν, ώστε με τον τρόπο αυτό 

να υποστηρίξουν περαιτέρω την ανάπτυξη των ικανοτήτων της δημιουργικής 

επίλυσης προβλημάτων, της ανακάλυψης, της μάθησης μέσω της πράξης, της 

εμπειρικής μάθησης, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. 

● Εστιάζει ή προωθεί την αποτελεσματική εμπλοκή των γονέων. Σκοπός είναι η 

γνώση που αποκτούν οι μαθητές στο περιβάλλον του σχολείου μέσω των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν ή συμμετέχουν να 

μεταφέρεται προς τους γονείς. Αλλά και αντίστροφα, οι δεξιότητες ή οι εμπειρίες 

των γονέων θα μπορούν να εμπνεύσουν ή να καθοδηγήσουν τους μαθητές για να 

επιτύχουν την ευρύτερη διάδοση της γνώσης και της ενημέρωσης σχετικά με τους 

σεισμούς, τα μέτρα προστασίας κλπ.  

Είναι φυσικό να αναμένουμε ότι τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητες του έργου SNAC ενδέχεται να μην έχουν αναπτύξει αυτά τα 

χαρακτηριστικά στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, προτείνουμε έναν οδικό χάρτη όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στο παρόν έγγραφο στο κεφάλαιο 2 καθώς και 

προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, τα οποία αποτελούν το επίκεντρο του 

παραδοτέου 2. Αυτά θα προσφερθούν ως πρακτικοί μηχανισμοί καθοδήγησης ή 

υποστήριξης για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της αλλαγής για τα σχολεία και τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να διευκολυνθούν στη διαδικασία απόκτησης ή ανάπτυξης των 

προαναφερθέντων χαρακτηριστικών. 

 

1.6. Αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση 

Η κύρια παιδαγωγική προσέγγιση που υιοθετεί το έργο SNAC είναι η διδασκαλία και 

η μάθηση βασισμένη στη διερώτηση ή διερεύνηση καθώς και η μεθοδολογία που 

βασίζεται στην ανάπτυξη γνώσης μέσω της εκπόνησης θεματικών εργασιών. Κάποιος 

μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ αυτών των προσεγγίσεων, ωστόσο στην 

πραγματικότητα οι διαφορές είναι μικρές και οι δυο έχουν αποδείξει την 

αποτελεσματικότητά τους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας και 

μάθησης. Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναπτύσσονται με 

έναυσμα ερωτήματα ή ερεθίσματα που σχετίζονται με  την επίλυση καίριων 

προβλημάτων. Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τις βρίσκουν 

ιδιαίτερα ελκυστικές, διότι διεξάγουν εργασίες που έχουν νόημα για αυτούς και τις 
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οικογένειές τους ή τις κοινότητές τους. Η όλη διαδικασία παρέχει στους μαθητές την 

ευκαιρία να συνδεθούν με τις πραγματικές προκλήσεις, να εργαστούν σε διάφορα 

επίπεδα, να μάθουν να λειτουργούν και να συνεργάζονται σε ομάδες, να επικοινωνούν 

τα ευρήματα και τις λύσεις τους και να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, τους 

ειδικούς και τις κοινότητες. 

Στην επόμενη ενότητα αναλύουμε λεπτομερώς τη διαδικασία των βημάτων Feel-

Imagine-Create-Share, όπως αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από το κίνημα Design for 

Change και προσαρμόστηκε ανάλογα από το πρόγραμμα OSOS. Αυτή είναι η κύρια 

διαδικασία που προτείνει το έργο SNAC στους καθηγητές και τους μαθητές να 

ακολουθήσουν για να αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες τους ή τις 

εργασίες τους. Επιπλέον, και για λόγους πληρότητας, ένα μοντέλο 

διερώτησης/διερευνητικής μάθησης που βασίζεται σε πέντε φάσεις 

(Προσανατολισμός, Έννοια, Διερεύνηση, Συμπέρασμα και Συζήτηση), που μπορεί να 

είναι χρήσιμο να ακολουθηθεί παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

1.7. Αισθάνομαι-Φαντάζομαι-Δημιουργώ-Μοιράζομαι 

Η πρωτοβουλία Design for Change (https://www.dfcworld.com), εν συντομία DFC και 

σε ελεύθερη απόδοση «σχεδιάζω την αλλαγή», είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που 

στοχεύει να ενδυναμώσει τους μαθητές και τη νεολαία να πουν αρχικά "ΜΠΟΡΩ να 

προκαλέσω την αλλαγή" και εν συνεχεία λέγοντας τις δικές τους ιστορίες αλλαγής να 

εμπνεύσουν και άλλους. Το πρόγραμμα εισήγαγε το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών 

του σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και προώθησε μια σχεδιαστική 

διαδικασία ως τρόπο να ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν και να 

αναπτύξουν λύσεις στις κοινότητές τους και να εφαρμόσουν τις δικές τους ιδέες για 

να αλλάξουν τον κόσμο ξεκινώντας από το περιβάλλον τους. Η βασική ιδέα είναι ότι η 

σχεδιαστική σκέψη, η προσέγγιση που βασίζεται στη λύση και στο χρήστη για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων, επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν ενεργοί 

μαθητευόμενοι που καθοδηγούν τη δική τους εκπαίδευση. Από την ίδρυσή της το 

2009, η DFC εργάστηκε για να εισαγάγει τη σχεδιαστική σκέψη στον τομέα της 

εκπαίδευσης με τρόπο που να είναι προσβάσιμος σε παιδιά και νέους όλων των 

ηλικιών. 

Το DFC συνέβαλε στην αναθεώρηση της εκπαίδευσης των μαθητών με το σχεδιασμό 

ενός διδακτικού προγράμματος διάρκειας ενός έτους. Οι μαθητές αρχίζουν να 

αναπτύσσουν τη νοοτροπία σχεδιασμού ενώ ασχολούνται με προβλήματα του 

πραγματικού κόσμου, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας δεξιότητες και 

συμπεριφορές για επίλυση προβλημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί 

για να μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τα υπάρχοντα σχολικά προγράμματα και να 

ενισχύσει την παραδοσιακή μεθοδολογία μάθησης. Κατά τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, οι μαθητές εντοπίζουν στο άμεσο περιβάλλον τους μια κατάσταση 

με την οποία δεσμεύονται, αναπτύσσοντας ένα έργο αλληλεγγύης που φέρνει σε 
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επαφή τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις αξίες τους. Πρόκειται για μια 

εκπαιδευτική πρακτική στην οποία τα παιδιά μαθαίνουν, ενώ ενεργούν με 

πραγματικές ανάγκες για να την βελτιώσουν. Κάθε χρόνο, ομάδες από όλο τον κόσμο 

υποβάλλουν έργα κοινωνικής αλλαγής χρησιμοποιώντας το πλαίσιο "Σχεδιάζω την 

Αλλαγή". Ομάδες πρεσβευτών επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο 

Συνέδριο DFC που συγκεντρώνει ομάδες από όλο τον κόσμο για να μοιραστούν τα 

σχέδιά τους και τις λύσεις που ανέπτυξαν και το πιο σημαντικό, για να εμπνεύσουν 

και άλλους. 

Το πρόγραμμα σπουδών της DFC απλοποίησε σε μεγάλο βαθμό τις αρχές σχεδιασμού 

για τα παιδιά, γεγονός που οδήγησε σε ευρεία αποδοχή και υιοθέτηση. Το πλαίσιο των 

βημάτων FEEL, IMAGINE, DO και SHARE (Αισθάνομαι-Φαντάζομαι-Πράττω-

Μοιράζομαι) δημιουργεί το αίσθημα της άμεσης συμμετοχής και ευθύνης στους 

μαθητές και τους εμπλέκει ως ενεργούς συμμετέχοντες στις κοινότητές τους. 

Επαναπροσδιορίζει την αποτυχία ως αναμενόμενο πρώτο βήμα προς την επίτευξη της 

τελικής επιτυχίας και τους δίνει την εμπιστοσύνη να καινοτομούν για να βρουν 

δημιουργικές λύσεις για προβλήματα που είναι σημαντικά για αυτούς. Με τον τρόπο 

αυτό οι μαθητές εν τέλει γίνονται διαμορφωτές αλλαγών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να βιώσουν άμεσα τις δυνατότητες των δικών τους μαθητών καθώς ακούνε τις φωνές 

και τις ιδέες τους. Το πρώτο βήμα της DFC κυρίως ωθεί τους νέους εν γένει να 

συνειδητοποιήσουν και να ασχοληθούν με ένα πρόβλημα για να φανταστούν μια λύση 

και μια πράξη αλλαγής. Μέσω της κοινής τους ιστορίας, οι μαθητές μπορούν να 

ενημερώσουν το ευρύ κοινό και να εμπνεύσουν και άλλους να γίνουν και οι εκείνοι 

διαμορφωτές αλλαγών. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος DFC, τα παιδιά έχουν επιλέξει να αντιμετωπίσουν 

ορισμένα ζητήματα που μαστίζουν τις κοινότητές τους, όπως διαχείριση αποβλήτων, 

σχολική υποδομή, ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, υπηρεσίες για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, προσωπική υγιεινή, υποστήριξη μάθησης και ισότητας των φύλων. Το 

πρόγραμμα DFC μπορεί να συνεργαστεί με όλους τους κοινωνικούς φορείς, με 

ιδιωτικά και δημόσια σχολεία καθώς και με ΜΚΟ που λειτουργούν σε αγροτικές ή πιο 

απομακρυσμένες περιοχές. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν για τα σχολεία και λειτουργεί 

ανεξάρτητα σε κάθε χώρα. Χορηγοί μπορούν να συνεισφέρουν στην αρχική 

χρηματοδότηση και τα υλικά έτσι ώστε κάθε πρόγραμμα να λειτουργεί ανεξάρτητα. 

Το DFC διεξάγει σεμινάρια και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, παρέχει τεχνική 

υποστήριξη και επιλέγει και μοιράζεται εμπνευσμένες ιστορίες από τους 

συμμετέχοντες. Αυτές είναι συνήθως τοπικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

σχολεία και κοινοτικούς κοινωνικούς φορείς, όπως δήμους, μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς, ενώσεις κ.λπ. Πρόκειται για μια προσέγγιση βασισμένη στο ότι τα 

σχολεία αντιμετωπίζουν μια κοινωνική ανάγκη που σχετίζεται με την κοινότητά τους 

και αναπτύσσουν ένα σχέδιο δράσης για να βρουν μια λύση ή να βελτιώσουν την 

κατάσταση. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάπτυξη ισχυρών εκπαιδευτικών κοινοτήτων και οι 

παιδαγωγικές μέθοδοι με βάση τη διερώτηση/διερεύνηση και τα σχέδια εργασιών 

είναι τα βασικά στοιχεία του έργου OSOS, με επίκεντρο τη διδασκαλία των φυσικών 

επιστημών, όπως και για το SNAC, με επίκεντρο την ενημέρωση και προστασία των 

πολιτών για/από τους σεισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, το OSOS υιοθέτησε και 

προσάρμοσε κατάλληλα τα βήματα που ακολουθεί η πρακτική του DFC (βλέπε Σχήμα 

1). Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους προκειμένου να αναπτύξουν τις 

εργασίες τους και τις δράσεις  τους ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ως εξής 

(Sotiriou, S., et al. 2017): 

● Αισθανθείτε (Feel): Οι μαθητές εντοπίζουν προβλήματα ή προκλήσεις στις 

τοπικές κοινωνίες τους. Μπορούν επίσης να επιλέξουν θέματα σχετικά με τις 

παγκόσμιες προκλήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τις κοινότητες τους στο 

μέλλον. Διαισθάνονται και παρατηρούν, προσπαθούν να ασχοληθούν με όσους 

επηρεάζονται, να συζητήσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους για λύση και να 

εκπονήσουν ένα σχέδιο δράσης, βασισμένο σε επιστημονικές πακτικές και 

δεδομένα. 

● Φανταστείτε (Imagine): Οι μαθητές οραματίζονται και αναπτύσσουν 

δημιουργικές λύσεις που μπορούν να αναπαραχθούν εύκολα, να φτάσουν στο 

μέγιστο αριθμό ανθρώπων, να δημιουργήσουν μακροχρόνιες αλλαγές. Έρχονται 

σε επαφή με φορείς και παράγοντες, αναζητούν δεδομένα για να υποστηρίξουν τις 

ιδέες τους και να προτείνουν μια σειρά λύσεων. 

● Δημιουργείστε (Create): Οι μαθητές υλοποιούν πρακτικά τη λύση που 

προτείνουν, ίσως σε μικρή κλίμακα, και αλληλεπιδρούν με ενδιαφερόμενους 

φορείς για να τους κοινοποιήσουν τα ευρήματά τους. 

● Μοιραστείτε (Share): Οι μαθητές μοιράζονται τις ιστορίες τους με άλλα σχολεία 

της κοινότητας ή και ευρύτερα π.χ. μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης. 

Το έργο SNAC σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα του OSOS  για 

να προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τις εργασίες τους και τις 

δράσεις τους χρησιμοποιώντας αυτήν την απλή διαδικασία σε τέσσερα βήματα. Το 

OSOS έχει ήδη αναπτύξει συναφή εργαλεία οικοδόμησης κοινοτήτων και δημιουργίας 

εκπαιδευτικού περιεχομένου από μαθητές και εκπαιδευτικούς με βάση αυτή τη 

διαδικασία σε τέσσερα βήματα. Επιπλέον παρέχει προηγμένη υποστήριξη μέσω 

τεχνικών οδηγών και παραδειγμάτων. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν και να 

διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί να γίνουν δημιουργοί εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίοι θα αντανακλούν τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών και των τάξεων τους και θα παρέχουν λύσεις στις τοπικές κοινότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να διαμορφώσουν το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό 

και περιεχόμενο, να το εμπλουτίσουν με πολυάριθμους πόρους και εργαλεία για να 

παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Το έργο SNAC υιοθετεί πλήρως αυτή την 

προσέγγιση και τα σχετικά υπάρχοντα εργαλεία τα οποία έχει σκοπό να  
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ενσωματώσει ανάλογα και να τα αξιοποιήσει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του. 

 

 

Σχήμα 1. Η ακολουθία των τεσσάρων βημάτων βασισμένη στο πρόγραμμα DFC (Σχεδιάζω 

την αλλαγή). 

 

1.8. Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία στο πλαίσιο της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης  

Ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ενδυνάμωση της 

σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Από τη μία πλευρά, η επίδραση που έχει η 

επιστήμη στην κοινωνία μπορεί να συνδεθεί κυρίως με τις καινοτομίες στην 

τεχνολογία και τις σχετικές βελτιώσεις στο σύστημα υγείας και τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων. Όμως, μερικές από αυτές τις καινοτομίες μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά ή να επηρεαστούν αρνητικά από την κοινωνία. Ένα σχετικό παράδειγμα 

αφορά στην ανάπτυξη του χρυσού ρυζιού (golden rice) που είναι ένα γενετικά 

τροποποιημένο τρόφιμο. Το χρυσό ρύζι δημιουργήθηκε για να αντιμετωπιστεί η 

έλλειψη τροφίμων σε τριτοκοσμικές χώρες. Αυτή η προσπάθεια κατακρίθηκε από 

οργανισμούς που δεν υποστηρίζουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Από την 

άλλη πλευρά, η κοινωνία διαθέτει τους οικονομικούς της πόρους σε συγκεκριμένες 

έρευνες και καινοτομίες που θεωρούνται ωφέλιμες και ουσιώδεις για τους πολίτες της 

και τη συλλογική λειτουργία της κοινωνίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) εντόπισε επτά Μεγάλες Προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

η κοινωνία μας, οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα, την ενέργεια, την υγεία, τα τρόφιμα, 

τις μεταφορές, τις ασφαλείς κοινωνίες και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς. Η συμβολή 

της επιστήμης είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 

και η ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας είναι απαραίτητη. Όλες αυτές οι 

προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα αν "όλοι οι κοινωνικοί φορείς 

κατανοήσουν αυτά τα ζητήματα και τις συνέπειές τους και συμμετέχουν ενεργά στον 

προσδιορισμό και την παρακολούθηση της κοινωνικής ανταπόκρισης" (Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, 2015). Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Υπεύθυνη Έρευνα 

και Καινοτομία (ΥΕΚ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στο πρόγραμμα Horizon 

2020. Οι κοινωνικοί φορείς, που μπορεί να είναι ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί, 

οργανώσεις πολιτικής προστασίας, υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και το ευρύ 

κοινό, μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της έρευνας και της καινοτομίας με 

διαφορετικούς τρόπους. Η ΥΕΚ είναι ένα πλαίσιο που στοχεύει στην ευθυγράμμιση 

των αξιών, των προσδοκιών και των αναγκών των ευρωπαϊκών κοινωνιών με όλα τα 

στάδια της διακυβέρνησης της έρευνας και της καινοτομίας: από το στάδιο της 

σύλληψης και της εφαρμογής έως το στάδιο των αποτελεσμάτων και της 

αξιολόγησης. 

Ως εκ τούτου, η ΥΕΚ θα μπορούσε να οριστεί ως «η στάση και η ικανότητα του ατόμου 

να προβληματίζεται, να επικοινωνεί και να συζητά τις διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα της διερώτησης για τη συνάφεια, τις συνέπειες και την ηθική της 

έρευνας για τον εαυτό του, τους άλλους και την κοινωνία» (Ark of Inquiry, 2014). Με 

βάση αυτόν τον ορισμό, η ΥΕΚ μπορεί να μεταφραστεί σε τρεις βασικές δεξιότητες: 

αναστοχασμός, επικοινωνία και συζήτηση. Η πρώτη δεξιότητα (αναστοχασμός) 

αφορά την ικανότητα του ατόμου να αναστοχάζεται για τη συνάφεια, τις συνέπειες 

και την ηθική που έχει η έρευνα και η καινοτομία στην κοινωνία. Η δεύτερη δεξιότητα 

(επικοινωνία) είναι η ικανότητα του ατόμου να μοιράζεται αυτόν τον αναστοχασμό 

με ένα ακροατήριο και η τελευταία δεξιότητα (συζήτηση) αφορά την ικανότητα του 

ατόμου να συζητά την κοινωνική συνάφεια, τις συνέπειες και την ηθική των 

διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας με άλλους. 

Διαστάσεις της ΥΕΚ  

Η ΥΕΚ θεωρείται μια προσέγγιση διακυβέρνησης (governance) για την επιστήμη και 

την καινοτομία (πρωταρχική διάσταση) η οποία περιλαμβάνει: 

● Τη δημόσια συμμετοχή (public engagement) διάφορων εμπλεκόμενων φορέων 

από την επιστήμη, τη βιομηχανία, τους ΜΚΟ, την πολιτική, τους οργανισμούς 

κλπ. σε διαλόγους και διαδικασίες που αφορούν τις τρέχουσες κοινωνικές 

προκλήσεις. 

● Την ισότητα των φύλων (gender) και ιδιαίτερα την υπο-εκπροσώπηση των 

γυναικών. Πρέπει να προωθείται η ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων 

στην έρευνα και την καινοτομία.  

● Τη διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (science education) και ο σημαντικός 

της ρόλος στην προετοιμασία των αυριανών πολιτών παρέχοντάς τους τα 

κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες. 

● Τη δεοντολογία (ethics) για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και 

διαφανούς έρευνας και καινοτομίας. 

● Την ανοικτή πρόσβαση (open access) στην επιστήμη. Μέσω της ΥΕΚ, οι 

κοινωνικοί φορείς που επιθυμούν να έχουν φωνή, επηρεάζουν ή επηρεάζονται, 
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θα πρέπει να καλούνται να συμμετέχουν ανοιχτά στις διαδικασίες έρευνας και 

καινοτομίας για την καλύτερη αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών 

προκλήσεων. 

 

Σχήμα 2: Οι έξι διαστάσεις της ΥΕΚ 

 

1.9. Διερώτηση 
Η διερώτηση ή διερευνητική μέθοδος είναι μια ευρέως αποδεκτή μέθοδος 

διδασκαλίας και μάθησης των Φυσικών Επιστημών σε πολλές χώρες την τελευταία 

δεκαετία. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής ορισμός για το τι είναι η διερώτηση. Στην 

πραγματικότητα, ο όρος «διερώτηση», που σημαίνει «αναζήτηση αλήθειας», 

εμφανίζεται συχνά σε γραπτά κείμενα φιλοσόφων, αλλά όχι τόσο συχνά στο έργο των 

ερευνητών των κοινωνικών επιστημών. Τα πρώτα γνωστά φιλοσοφικά συγγράμματα 

πιστεύεται ότι έχουν γραφτεί γύρω στο 1500 π.Χ. Τότε, όπως και τώρα, οι φιλόσοφοι 

ασχολήθηκαν με ερωτήματα σχετικά με τη φύση της ύπαρξης, τη γνώση, την ηθική, 

την αιτία και τον σκοπό ή το νόημα (Michael, 2002). Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη 

συνεισφορά από τον μακροχρόνιο διάλογο σχετικά με τη φύση της μάθησης και της 

διδασκαλίας, ιδίως από το έργο του Jean Piaget, του Lev Vygotsky και του David 

Ausubel (Cavas et al, 2013). Ο Wells (2001) υποστηρίζει ότι «η διερώτηση δεν είναι 

μια μέθοδος για να κάνω επιστήμη, ιστορία ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα, με μια 
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σταθερή, γραμμική διαδικασία, στην οποία το υποχρεωτικό πρώτο στάδιο, είναι η 

διατύπωση τυχαίων ερωτημάτων από τους μαθητές για να τα διερευνήσουν». 

Οι Pedaste et al. (2015) ορίζουν τις φάσεις της διερώτησης ως εξής: Προσανατολισμός, 

Εννοιολόγηση, Διερεύνηση, Συμπέρασμα και Συζήτηση (Σχήμα 3). 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. Φάσεις, και υπο-φάσεις της μάθησης μέσω διερώτησης και οι μεταξύ τους σχέσεις. 

Απόσπασμα από το άρθρο ‘’Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry 

cycle’’ των Pedaste et al, 2015. 

 

Προσανατολισμός: Ο κύριος στόχος αυτής της φάσης είναι η πρόκληση της 

περιέργειας των μαθητών για ένα θέμα και η παροχή ευκαιριών στους μαθητές για να 

διατυπώσουν μια προβληματική κατάσταση.  Ως εκπαιδευτικοί, ο κύριος σας στόχος 

είναι να βρείτε ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με τους μαθητές σας. 

Εννοιολόγηση: Αυτή είναι η φάση κατά την οποία διατυπώνονται τα ερευνητικά 

ερωτήματα ή / και οι υποθέσεις. Ως εκπαιδευτικοί, πρέπει να ενθαρρύνετε τους 

μαθητές σας να διατυπώσουν τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις. 

Διερεύνηση: Η φάση της Διερεύνησης βασίζεται κυρίως σε πρακτικές και βιωματικές 

δραστηριότητες. Πρόκειται για μια διαδικασία συλλογής εμπειρικών στοιχείων για να 

απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα ή για να επαληθευτούν οι υποθέσεις. 

Συμπέρασμα: Σε αυτή τη φάση, οι μαθητές διατυπώνουν τα βασικά συμπεράσματά τους 

με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη φάση της Διερεύνησης. Ως εκπαιδευτικοί, 

ο ρόλος σας είναι να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να επικοινωνούν με τους 

συμμαθητές τους για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της 

διερεύνησής τους. 
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Συζήτηση:  Αυτή η φάση της διερώτησης συνδέεται άμεσα με όλες τις άλλες φάσεις. 

Αποτελείται από την επικοινωνία των αποτελεσμάτων μιας φάσης ή όλων των 

φάσεων του κύκλου διερώτησης καθώς και από τον αναστοχασμό  για τη ρύθμιση της 

μαθησιακής διαδικασίας (Ark of Inquiry, 2018). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μάθηση μέσω διερώτησης μπορείτε να 

βρείτε στο “Intellectual Output 1: Pedagogical Framework” του προγράμματος 

Schools Study Earthquakes (http://sse-project.eu/). 

 

1.10. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο SNAC 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει αφθονία προτεινόμενων κατευθυντήριων αρχών για τους 

εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν το όραμα της ανοικτής σχολικής εκπαίδευσης στις 

καθημερινές πρακτικές τους. Στην περίπτωση του SNAC, εξετάζουμε ειδικότερα τη 

μελέτη των Martinez et al. 2014, η οποία εντόπισε έξι βασικές στρατηγικές και 

παιδαγωγικές πρακτικές κοινές σε όλα τα σχολεία που δεσμεύθηκαν να υιοθετήσουν 

μια ανοιχτή κουλτούρα και να προσφέρουν σχετικές ευκαιρίες μάθησης στους 

μαθητές τους. Η ανάλυσή τους διαπίστωσε ότι, για να προετοιμάσουν τους μαθητές 

για την επιτυχία στις προσπάθειές τους, οι εκπαιδευτικοί πρέπει 1. Να ενδυναμώσουν 

τους μαθητές ως δια βίου εκπαιδευόμενους, 2. Να πλαισιώσουν τη γνώση ώστε να 

είναι συνεπής, 3. Να συνδέσουν τη μάθηση με τις πραγματικές εμπειρίες, 4. Να 

επεκτείνουν τη μάθηση πέρα από το σχολείο, 5. Να ενθαρρύνουν τους μαθητές 

προσαρμόζοντας τις μαθησιακές τους εμπειρίες και 6. Να ενσωματώνουν την 

τεχνολογία για να ενισχύουν και να συμπληρώνουν (όχι να αυτοματοποιούν) τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι και επίμονοι μέντορες και όχι μόνο 

εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες που αναπτύσσουν 

και υλοποιούν στο σχολικό τους περιβάλλον και πέραν αυτού προσφέρουν στους 

μαθητές πληθώρα ευκαιριών να κατανοούν, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να 

προγραμματίζουν και να οργανώνουν τις εργασίες τους, να επιλύουν προβλήματα, να 

δημιουργούν ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. 

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τον κάθε κύριο ρόλο αναλυτικότερα. 

1. Ενδυνάμωση των μαθητών ως μαθητευομένων: Οι εκπαιδευτικοί που 

επικεντρώνονται στην ανοικτή σχολική προσέγγιση, βλέπουν ως πρώτη τους ευθύνη 

την ενδυνάμωση των μαθητών ως εκπαιδευόμενων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούν 

παιδαγωγικές προσεγγίσεις (μάθηση βασισμένη σε ερευνητικές εργασίες και 

διερώτηση/διερεύνηση) που βοηθούν τους μαθητές να αποκτούν αυτοπεποίθηση και 

ανεξαρτησία. Ο ακρογωνιαίος λίθος του κύριου ρόλου τους είναι να βοηθήσουν τους 

μαθητές να αναπτύξουν κατανόηση της μάθησης ως μιας πολύπλοκης και 

συνεχιζόμενης διαδικασίας που συνεπάγεται την αναζήτηση ανατροφοδότησης, την 

ενδεχόμενη αναθεώρηση της και την τακτική ανανέωση των όσων μάθαμε, βρήκαμε 

και επιτύχαμε. 

http://sse-project.eu/
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2. Πλαισίωση της γνώσης έτσι ώστε να είναι συνεπής: Οι εκπαιδευτικοί 

εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες ή εργασίες που σχετίζονται με αυτούς 

και με τις τοπικές κοινότητες. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί από διαφορετικούς κλάδους 

συνεργάζονται σε πολλά θέματα για να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες διεπιστημονικές 

μαθησιακές δραστηριότητες για να συνδέσουν τα διαφορετικά ξεχωριστά γνωστικά 

αντικείμενα. 

3. Σύνδεση της μάθησης με πραγματικές εμπειρίες και θέματα: Οι εκπαιδευτικοί 

επικεντρώνονται στη σύνδεση της μάθησης στην τάξη με τα ζητήματα και τις 

προκλήσεις της πραγματικής ζωής, προκειμένου αυτή να καταστεί πιο ουσιαστική για 

τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί διερευνούν, αναπτύσσουν και αξιοποιούν ευκαιρίες 

για τους μαθητές να βιώσουν τις συνθήκες, τις καταστάσεις και τις προσδοκίες που 

αντιμετωπίζουν ή αποτελούν παραδείγματα πραγματικών προκλήσεων και επίλυσης 

προβλημάτων. 

4. Επέκταση της μάθησης πέρα από το σχολείο: Εκτός από τη σύνδεση με τον 

πραγματικό κόσμο και τις πραγματικές προκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν 

τρόπους για την επέκταση της μάθησης πέρα από το σχολείο. Η δημιουργία και 

ανάπτυξη σχέσεων με ομάδες τοπικών κοινοτήτων, ιδρύματα, οργανισμούς και 

πρωτοβουλίες μπορεί να προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση σε πλούσιο 

περιεχόμενο και πρόσθετους πόρους για αυθεντικές και καινοτόμες μαθησιακές 

εμπειρίες. 

5. Ενδυνάμωση ή ενθάρρυνση των μαθητών μέσω της προσαρμογής των 

μαθησιακών εμπειριών: Οι εκπαιδευτικοί σκοπεύουν να δημιουργήσουν ισχυρές 

σχέσεις με τους μαθητές με σκοπό να βρουν αυτό που θα έλξει το ενδιαφέρον τους για 

να συνεχίσουν τη δική τους εκμάθηση. Όταν και όπου είναι εφικτό, οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν να προσφέρουν ευέλικτα προγράμματα τόσο για την προσαρμογή της 

μάθησης όσο και για την έμπνευση και εμπλοκή όλων των μαθητών. Με αυτόν τον 

τρόπο οι μαθητές αισθάνονται ελεύθεροι και ανεξάρτητοι στο να κατευθύνουν τη 

μάθησή τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. 

6. Χρήση της τεχνολογίας στην υπηρεσία της μάθησης: Οι εκπαιδευτικοί 

επιλεκτικά και σκόπιμα ενσωματώνουν τεχνολογία και εκπαιδευτικούς πόρους και 

εργαλεία για την ενίσχυση και συμπλήρωση της διδασκαλίας και της μάθησης και 

όχι για να την αυτοματοποιήσουν ή να την υποκαταστήσουν. 

 

1.11. Εργαλεία για τα ανοικτά σχολεία 

Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση της έννοιας της ανοικτής σχολικής εκπαίδευσης 

μεταξύ των σχολείων και των εκπαιδευτικών, το έργο SNAC σκοπεύει να 

χρησιμοποιήσει υπάρχοντα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με 

αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι εργαλεία που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη και υποστήριξη κοινοτήτων σχολείων και εκπαιδευτικών, στον σχεδιασμό 
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και στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, στον αυτο-αναστοχασμό και στην 

υποστήριξη της αξιολόγησης. Αναλυτικά τα περιγράφουμε στις παρακάτω ενότητες. 

 

Κοινοτική πύλη, εργαλείο οικοδόμησης κοινότητας 

Το έργο SNAC έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

διαδικτυακή πύλη Open Space Discovery Space (ODS) 

(http://portal.opendiscoveryspace.eu/), η οποία είναι το κύριο αποτέλεσμα της 

μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείθηκε από το Πρόγραμμα 

Υποστήριξης Πολιτικής CIP της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Athanasiades et al., 2014). Η 

πύλη ODS χρησιμοποιείται σήμερα από 5000 Ευρωπαϊκά Σχολεία από 20 ευρωπαϊκά 

κράτη μέλη. Οι υπηρεσίες ODS ενισχύθηκαν περαιτέρω και επεκτάθηκαν από τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα Inspiring Science Education (ISE) και Open School for Open 

Societies (OSOS), οι αντίστοιχες αλληλοσυνδεόμενες τους πύλες βρίσκονται στο 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise και στο https://portal.opendiscovery 

space.eu/en/osos. Η πύλη προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για 

ένα σχολείο και τους εκπαιδευτικούς του για να δημιουργούν και να διαχειρίζονται 

κοινότητες, να μοιράζονται πόρους, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται σχέδια 

μαθήματος κλπ. Εν συντομία, κάποιος μπορεί να: α. Δημιουργήσει προσωπικό προφίλ, 

β. Δημιουργήσει κοινότητα, γ. Δημιουργήσει υποκοινότητες μέσα σε μια κοινότητα, δ. 

Γίνει μέλος μιας κοινότητας, στ. Μοιραστεί πόρους στην κοινότητα. Η πύλη προσφέρει 

επίσης ένα ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου με το οποίο μπορεί 

κανείς να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να δημοσιεύσει/μοιραστεί σχέδια 

μαθημάτων ή εκπαιδευτικών εργασιών. Για καθεμία από αυτές τις λειτουργίες 

υπάρχουν ήδη λεπτομερή εγχειρίδια που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies. 

 

Σχήμα 4: Απεικόνιση των διαφορετικών θέσεων στη διαδικτυακή πύλη όπου βρίσκονται τα 

σχέδια εργασιών που δημιούργησε ένας χρήστης ή μοιράστηκε με άλλα μέλη. 

 

Εργαλείο εκπαιδευτικού σχεδιασμού και δημιουργίας περιεχομένου 

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου SNAC είναι η πραγματοποίηση της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης, παρέχοντας στους μαθητές ευκαιρίες να 
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διερευνήσουν και να αποκτήσουν γνώσεις ανεξάρτητα και συνεργατικά. Η ανάπτυξη 

αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού απαιτείται προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί το δυναμικό των μαθητών. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν 

συμμετέχουν ενεργά, όταν αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους, τους 

εκπαιδευτικούς και τους ανάλογους εκπαιδευτικούς πόρους, όταν έχουν ευκαιρίες να 

εφαρμόσουν αυτή τη γνώση. Επομένως, ο επιτυχημένος σχεδιασμός πρέπει να 

διασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό, διαδραστικό 

και συνεργατικό ρόλο στις εργασίες τους. Η πύλη παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα 

σύνολο λειτουργιών και ένα ολοκληρωμένο και καλά δομημένο εργαλείο που τους 

επιτρέπει να γίνουν εύκολα σχεδιαστές εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το εργαλείο 

περιλαμβάνει δύο διαφορετικά περιβάλλοντα συγγραφής και δημιουργίας 

περιεχομένου: ένα για τους εκπαιδευτικούς και ένα άλλο για τους μαθητές. 

Στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών, κάθε εκπαιδευτικός μέλος της κοινότητας είναι 

σε θέση να προσωποποιήσει υπάρχοντες πόρους στο διαδίκτυο και να τις μοιραστεί 

με άλλα μέλη της κοινότητας. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθοδηγείται 

από μια ροή βημάτων όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 5. 

 

Σχήμα 5: Σχηματικό διάγραμμα με την ακολουθία των βημάτων που ακολουθεί ένας 

εκπαιδευτικός για να δημιουργήσει ένα σχέδιο εργασίας.  

Η διαδικασία αποτελείται από επτά διακριτά βήματα τα οποία έχουν ως εξής: 1. 

Επίσκεψη / είσοδος στην πύλη, 2. Επιλογή σχολείου, 3. Επίσκεψη σε μια κοινότητα, 4. 

Επιλογή για δημιουργία νέας εργασίας, 5. Εισαγωγή βασικών πληροφοριών, 6. 

Επεξεργασία οδηγιών σε κάθε φάση, 7. Μοιραστείτε τον τελικό σύνδεσμο με τους 

μαθητές. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το πλαίσιο επεξεργασίας όπου ένας 

εκπαιδευτικός μπορεί να επεξεργαστεί τις οδηγίες για τους μαθητές για κάθε φάση 

της προτεινόμενης εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας ενός νέου σχεδίου εργασίας, για 

την αποτελεσματικότητα και την ευκολία, υπάρχουν αρκετές θέσεις στην πύλη όπου 

μπορεί να το βρει ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την κατάστασή του ως 

«αρχικό»("draft") ή «τελικό» ("final"). Τα σχέδια εργασιών παρουσιάζονται μόνο 

κάτω από το προφίλ του δημιουργού, τα τελευταία βρίσκονται ταυτόχρονα σε 

πολλαπλές σελίδες, δηλαδή κάτω από τη σελίδα του προφίλ του χρήστη, στη σελίδα 

των σχεδίων εργασιών της κοινότητας όπου δημιουργήθηκε, στη σελίδα του σχολείου 

του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο εκπαιδευτικός και στη συνολική σελίδα της πύλης 

όπου παρουσιάζονται όλα τα τελικά σχέδια εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν 

εύκολα να μοιραστούν, να αναζητηθούν και να βρεθούν σε πολλαπλά επίπεδα. 
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Σχήμα 6: Απεικόνιση του περιβάλλοντος δημιουργίας περιεχομένου για τον εκπαιδευτικό 

όπου μπορεί να συντάξει τις οδηγίες για τους μαθητές και για κάθε βήμα/φάση της ανάπτυξης 

ενός σχεδίου εργασίας. 

Με τη χρήση του κοινού συνδέσμου για το σχέδιο εργασίας που δημιούργησε ο 

εκπαιδευτικός, οι μαθητές με ανώνυμα ψευδώνυμα και κωδικό πρόσβασης που τους 

παρέχει μόνο ο εκπαιδευτικός θα είναι επίσης δημιουργοί εργασιών και 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αντανακλούν τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των σχολικών τους τάξεων και των κοινοτήτων τους. Οι μαθητές καλούνται 

να εντοπίσουν και να διαισθανούν τα προβλήματα της κοινότητας (Feel), να 

επινοήσουν και θα αναπτύξουν δημιουργικές λύσεις που θα μπορούν να 

αναπαραχθούν εύκολα (Imagine), να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους (Create) και 

τέλος να μοιραστούν τις ιστορίες τους με άλλα σχολεία της κοινότητας (Share) 

ακολουθώντας τη διαδικασία του μοντέλου DFC που υιοθετήσαμε και περιγράψαμε 

σε προηγούμενες ενότητες (βλ. 1.7 και σχετικό σχήμα). 

 

 

Σχήμα 7: Σχηματικό διάγραμμα με την ακολουθία των βημάτων που ακολουθεί ένας μαθητής 

για να αναπτύξει ένα σχέδιο εργασίας.  

Τα προαναφερθέντα εργαλεία στοχεύουν στην οικοδόμηση, ανάπτυξη και στήριξη 

της κοινότητας, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη δημιουργία, συγγραφή, 

παράδοση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού περιεχομένου. Θα διευκολύνουν τη διάδοση 
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της ιδέας του ανοιχτού σχολείου και των αρχών της Υπεύθυνης Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΥΕΚ) όπως προσεγγίζονται από το SNAC σε κάθε σχολικό δίκτυο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται επίσης διαθέσιμα συμπληρωματικά εργαλείοα που 

αναπτύχθηκαν από το OSOS, τα οποία θα βοηθήσει τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές να αξιολογήσουν και να αναστοχαστούν τις πρακτικές τους και να 

παράσχουν καθοδήγηση για μελλοντικές ενέργειες.  

 

OSOS Σχέδιο Σχολικής Ανάπτυξης 

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή των προσπαθειών των 

σχολείων και των εκπαιδευτικών τους για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση του 

πλαισίου ανοιχτής εκπαίδευσης. Αποτελείται από τρία κύρια μέρη (1. Στοιχεία 

σχολείου, 2. Πού βρισκόμαστε τώρα, 3. Όραμα - Πού θέλουμε να πάμε) που 

περιλαμβάνουν ανοιχτές ερωτήσεις που θα βοηθήσουν να δημιουργηθούν και να 

παρουσιαστούν στο προσωπικό του σχολείου μια σαφής εικόνα της τρέχουσας 

κατάστασης και των μελλοντικών στόχων του σχολείου σχετικά με αυτή τη 

διαδικασία καινοτομίας. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία να 

αναπτύξουν και να δεσμευτούν σε ένα συγκεκριμένο όραμα και στρατηγική για να 

γίνουν ανοικτά σχολεία και επίσης να τα διευκολύνει σχετικά με την περιοδική 

αυτοαξιολόγηση τους (Sotiriou et al., 2018). 

Σημειώνεται ότι ο όρος "επιταχυντής OSOS" που χρησιμοποιείται σε αυτό το έγγραφο, 

αναφέρεται σε καινοτόμες δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην κοινωνική 

ευθύνη ή συνδέουν διαφορετικές δραστηριότητες σε διεπιστημονικά σενάρια 

εκμάθησης. Τα έργα SSE και SNAC θεωρούνται επιταχυντές. Άλλα παραδείγματα 

επιταχυντών είναι διαθέσιμα στην πύλη OSOS: 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos/accelerators. 

 

OSOS Εργαλείο Αυτό-Αναστοχασμού 

Το εργαλείο αυτό-αναστοχασμού εισήχθη στο OSOS για να μετρήσει την οργανωτική 

αλλαγή του κάθε σχολείου με βάση τρία επίπεδα, το επίπεδο διαχείρισης, το επίπεδο 

διαδικασίας, το επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Sotiriou et 

al., 2018). Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει 8 πτυχές, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1, που καλύπτουν σε κάθε επίπεδο συναφή θέματα όπως την ηγεσία και το όραμα, τις 

διαδικασίες και τον τρόπο εφαρμογής τους καθώς και τις ικανότητες του προσωπικού 

του σχολείου και τον τρόπο με τον οποίο περιλαμβάνονται στη στρατηγική κάθε 

σχολείου. Οι πτυχές περιλαμβάνουν επίσης χαρακτηριστικά ΥΕΚ που το σχολείο 

πρέπει να ενσωματώσει στη δομή και το αναπτυξιακό του σχέδιο. Αναλυτικότερα, το 

επίπεδο διαχείρισης αναφέρεται στη σχολική διοίκηση. Περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο το σχολείο λειτουργεί ή θα πρέπει να λειτουργεί ακολουθώντας συγκεκριμένες 

στρατηγικές, καθορίζοντας στόχους, αναπτύσσοντας ένα κοινό όραμα, 
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παρακολουθώντας τη συνολική διαδικασία, εισάγοντας διαδικασίες αλλαγής και 

υιοθετώντας τη στρατηγική που βασίζεται στα σχόλια που έλαβε, καθώς και τη 

διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Το επίπεδο διαδικασίας αναφέρεται στις 

διαδικασίες και τις δραστηριότητες που υλοποιεί το σχολείο στο πλαίσιο του έργου 

και πέραν αυτού. Σε αυτό το επίπεδο αξιολογείται το σχολείο εάν χρησιμοποιεί τις 

προτεινόμενες παιδαγωγικές μεθόδους και τα εργαλεία οικοδόμησης κοινοτήτων που 

προσφέρει το έργο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής επίσης ενημερώνουν 

την ομάδα του έργου σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης υπηρεσιών ή υποστήριξης που 

θα μπορούσαν να διευκολύνουν αποτελεσματικότερα τη διαδικασία μεταρρύθμισης 

του σχολείου. Το επίπεδο επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών αναφέρεται 

στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που προσφέρει το σχολείο ως οργανισμός. 

Η ομάδα του έργου εξετάζει εάν αυτές οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης 

είναι στοχευμένες και συστηματικές, εάν χρησιμοποιούνται καινοτόμες προσεγγίσεις, 

εάν το σχολείο εκμεταλλεύεται εξωτερικές ευκαιρίες όπως τα προγράμματα 

ERASMUS+ και eTwinning για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, εάν οι γνώσεις που 

αποκτώνται μέσω αυτών των δραστηριοτήτων μοιράζονται μεταξύ των άλλων μελών 

της σχολικής κοινότητας και εάν το σχολείο έχει δημιουργήσει μηχανισμούς για να 

αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτών των δραστηριοτήτων στην καθημερινή 

διδασκαλία. 

 

Πίνακας 1: Επίπεδα οργανωτικής αλλαγής 

 Επίπεδο Διαχείρισης 
 

Επίπεδο Διαδικασίας Επαγγελματική Εξέλιξη 

1 Όραμα και στρατηγική 

Η διεύθυνση του σχολείου 
και οι εκπαιδευτικοί 

διαμορφώνουν συστήματα 
μάθησης 

Ενημέρωση και συμμετοχή 
εκπαιδευτικών 

2 
Συνάφεια των 

εφαρμοζόμενων 
πολιτικών  

Δημιουργία 
συμπεριληπτικού 

περιβάλλοντος 
Προσδοκίες 

3 Κοινό όραμα 

Συνεργατικά περιβάλλοντα 
και συνεργατικά εργαλεία 

(συνδημιουργίας, 
διαμοιρασμού) 

Επαγγελματική κουλτούρα 

4 
Η εκπαίδευση ως σύστημα 

μάθησης 
Εφαρμογή προγραμμάτων 

Επαγγελματικές ικανότητες, 
ανάπτυξη ικανοτήτων και 

αυτονομία 

5 
Υπεύθυνη έρευνα, 

αναστοχαστική πρακτική 
και διερεύνηση 

Εμπλοκή γονέων και 
εξωτερικών φορέων στις 
σχολικές δραστηριότητες 

Ικανότητες ηγεσίας 

6 Μηχανισμοί παρακίνησης 
Αναστοχασμός, 

παρακολούθηση και 
συζήτηση 

Συνεργατική μάθηση 

7 
Σχέδιο επαγγελματικής 
ανάπτυξης προσωπικού 

Διαμόρφωση μαθησιακής 
διαδικασίας 

Δεξιότητες ΤΠΕ και 
συνεργατική μάθηση 

8 
Επικοινωνία και 

μηχανισμός 
ανατροφοδότησης 

Συνεργασία με τοπικά ή 
εθνικά ιδρύματα 

Χρήση πηγών και υποδομών 
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Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση σχολείου ως προς την ετοιμότητα του για ανοικτή 

σχολική εκπαίδευση 

Ενεργοποιημένη 
(Enabled) 

Συνεπής  
(Consistent) 

Ολοκληρωμένη 
(Integrated) 

Προηγμένη 
(Advanced) 

Τα σχολεία που 
βρίσκονται σε αρχικό 
στάδιο ενσωμάτωσης 

της εκπαιδευτικής 
καινοτομίας στην τάξη 

και πέρα από αυτήν 

Τα σχολεία που έχουν 
επιτύχει ένα ορισμένο 
επίπεδο καινοτομίας 
και διαφάνειας μέσω 

ειδικών μέτρων, 
εκπαιδευτικών 
εργαλείων ΤΠΕ, 

βέλτιστων πρακτικών, 
αλλά εξακολουθούν να 

αποτελούνται από 
μεμονωμένες 

περιπτώσεις χωρίς 
δίκτυο άλλων 
σχολείων και 

εξωτερικούς εταίρους 
για τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας 

Τα σχολεία που έχουν 
επιτύχει υψηλό βαθμό 

καινοτομίας και 
διαφάνειας και έχουν 

ήδη καθιερώσει 
συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους 
φορείς της τοπικής 

κοινότητας και άλλους 
εξωτερικούς εταίρους 

Τα σχολεία που 
θεωρούνται μάλλον 
σπάνιες, ακραίες ή 

μοναδικές 
περιπτώσεις που 

προσφέρουν μια ματιά 
στο ανοιχτό σχολείο 

του μέλλοντος 

Για κάθε μία από τις 8 πτυχές σε κάθε επίπεδο η διεύθυνση του σχολείου πρέπει να 

επιλέξει μια δήλωση που να αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση εκείνη τη 

στιγμή. Κάθε δήλωση αντιστοιχεί σε μια τυπική κατηγοριοποίηση σε ενεργοποιημένη 

(enabled), συνεπής (consistent), ολοκληρωμένη (integrated) ή προηγμένη (advanced) 

όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2 και δείχνει την ετοιμότητα του σχολείου να 

προσαρμόσει, αναπτύξει ή διαμορφώσει μια κουλτούρα ανοιχτής σχολικής 

εκπαίδευσης. 

Ο εκπρόσωπος του σχολείου μέσω της πύλης OSOS έχει πρόσβαση στο εργαλείο αυτό- 

αναστοχασμού (Εικόνα 8) για να συμπληρώσει κάθε μία από τις δηλώσεις που 

αντιστοιχούν στην κατάσταση του σχολείου. 
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Σχήμα 8: Απεικόνιση της διαδικτυακής ιστοσελίδας εισόδου του εργαλείου Αυτό-

Αναστοχασμού OSOS. 

Μετά την ολοκλήρωση καθεμίας από τις απαιτούμενες ενότητες, το σχολείο θα λάβει 

μια έκθεση που θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε κάθε ένα από τα τμήματα καθώς 

και τα αποτελέσματα μαζί με τις προτεινόμενες οδηγίες για περαιτέρω πρόοδο. 

 

Διαθέσιμα εργαλεία ή ερωτηματολόγια για συμπληρωματική αξιολόγηση 

Το SNAC υιοθετεί παιδαγωγική προσέγγιση που βασίζεται στο μοντέλο της ανοιχτής 

εκπαίδευσης και στις αρχές της ΥΕΚ με στόχο να υιοθετηθούν περαιτέρω από τα 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την παροχή αποτελεσματικής διδασκαλίας και 

μάθησης στους μαθητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, το SNAC θα αναπτύξει και θα 

τεκμηριώσει μια μεθοδολογία αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογήσει σε ποιο 

επίπεδο αυτό θα επιτευχθεί μέχρι το τέλος του έργου. Αυτό είναι το πεδίο του 

παραδοτέου 4, με τίτλο "Μεθοδολογία αξιολόγησης και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων". Εδώ συζητούμε εν συντομία ήδη υπάρχοντα μέσα αξιολόγησης με 

το ενδεχόμενο υιοθέτησης και προσαρμογής αναλόγως για την εκτίμηση διαφόρων 

πτυχών της συμπεριφοράς των μαθητών κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτές 

περιλαμβάνουν πτυχές όπως το κίνητρο προς την εκμάθηση φυσικών επιστημών, τα 

κίνητρα για μάθηση εν γένει και το γνωστικό φορτίο (για περισσότερες λεπτομέρειες 

και παραπομπές βλέπε Sotiriou et al., 2018). Αυτά μπορούν να συμπληρώσουν ή να 
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υποστηρίξουν τη μεθοδολογία αξιολόγησης στο SNAC σε σχέση με το γνωστικό 

περιεχόμενο ή της αντίληψης και την αλλαγή στάσης. 

Ερωτηματολόγιο για τα κίνητρα σχετικά με τις φυσικές επιστήμες: αποτελείται από 

τους ακόλουθους πέντε παράγοντες, οι οποίοι υποδεικνύουν το σθένος του κύριου 

στοιχείου κινήτρων που επηρεάζει τη μάθηση. Παράγοντας 1: εγγενές κίνητρο. 

Παράγοντας 2: αποτελεσματικότητα. Παράγοντας 3: αυτοδιάθεση; Παράγοντας 4: 

κίνητρο σταδιοδρομίας. Παράγοντας 5: κίνητρο βαθμού. Στο πλαίσιο του SNAC, αυτό 

μπορεί να διερευνήσει: σε ποιο βαθμό οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και προσεγγίσεις του έργου επηρεάζουν το κίνητρο των μαθητών για 

σπουδές και σταδιοδρομία σε πεδία των φυσικών επιστημών, αν θα μπορούσαν τα 

κίνητρα να ενισχυθούν, αν υπάρχουν διαφορές φύλου. 

Εγγενής κατάλογος κινήτρων: είναι μια γενική και πολυδιάστατη έρευνα, 

συμπληρωματική των παραπάνω, που εστιάζεται στο εάν και σε ποιο βαθμό μια 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ή προσέγγιση επηρεάζει το γενικό 

κίνητρο των μαθητών προς τη μάθηση. 

Επίπεδο γνωστικού φορτίου: αυτή η κλίμακα αξιολόγησης μετράει τις αντιληπτές 

δυσκολίες των μαθητών πριν και μετά την εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν το επίπεδο της διανοητικής 

προσπάθειας που έχουν επενδύσει και συνεπώς καλούνται να εκτιμήσουν την 

αντιληπτή δυσκολία που αντιμετωπίζουν αμέσως μετά ή πριν την ολοκλήρωση μιας 

γνωστικής εργασίας. Η κλίμακα βαθμολόγησης πρέπει να παρέχεται, να εξηγείται και 

να απεικονίζεται λίγο πριν από την έναρξη μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να εξεταστούν αν συσχετίζονται ή 

επηρεάζονται από το κίνητρο των μαθητών όπως εκτιμήθηκε με τα παραπάνω μέσα. 
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2. Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ SNAC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2.1. Δημιουργώντας τον χάρτη 

Η καινοτομία μπορεί απλά να οριστεί ως «μια νέα ιδέα, δημιουργική σκέψη και 

φαντασία σε μορφή μεθόδων ή εργαλείων». Τέτοιες καινοτομίες μπορούν να 

προκύψουν μέσα από την παροχή πιο αποτελεσματικών προϊόντων, διαδικασιών, 

υπηρεσιών, τεχνολογιών ή επαγγελματικών μοντέλων τα οποία γίνονται διαθέσιμα 

στην αγορά, στις κυβερνήσεις και στην κοινωνία (Wikipedia, 2018). Είναι δύσκολη 

και απαιτητική διαδικασία να υπάρξει καινοτομία σε τέτοια περιβάλλοντα. Παρ’ όλα 

αυτά, η καινοτομία είναι απαραίτητη για τη συνεχή επιτυχία οποιουδήποτε 

οργανισμού.  

Η εισαγωγή της καινοτομίας στα σχολεία, ειδικότερα η εισαγωγή της Ανοικτής 

Σχολικής Εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό και 

υλοποίηση διαδικασιών.  

Το πρόγραμμα SNAC, κτίζοντας πάνω στο στην έννοια της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης στοχεύει να:  

α) διαμορφώσει σχολεία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε κέντρα καινοτομίας, 

εκπαίδευσης και πληροφόρησης για τους σεισμούς και την προστασία των πολιτών, 

μέσα από τη συνεργασία με τοπικές αρχές, υπηρεσίες προστασίας των πολιτών, 

τοπικές επιχειρήσεις, κέντρα έρευνας και επιστήμης και άλλους φορείς.  

β) εμπλέξει τους μαθητές σε διαδικασίες δημιουργίας σχεδίων εργασίας που 

σχετίζονται με την καθημερινότητα και να προτείνει καινοτόμες λύσεις για τοπικές 

συνθήκες, μέσα από την επίλυση προβλημάτων, τη μελέτη καταστάσεων και τη 

συμμετοχή σε σημαντικές και ενθαρρυντικές διερευνητικές δραστηριότητες που 

αφορούν στους σεισμούς. 

Από τη μία, επιδιώκεται η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη 

και την επίδρασή της στην καθημερινή ζωή και από την άλλη η ενθάρρυνση των 

εκπαιδευτικών να εισάγουν στη διδασκαλία τους καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, 

θέματα και πρακτικές για εμπλουτισμό του αναλυτικού προγράμματος των 

επιστημών. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ 

σχολείων σε διαφορετικές περιοχές και χώρες και ενθαρρύνει τη δημιουργία σχέσεων 

με φορείς που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, ως 

βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού και ως μέρος ενός δικτύου, έχουν 

τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα διδασκαλίας τους. Τα δίκτυα που θα 

δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

μέρος της επιμόρφωσής τους και να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε πιο 

παραδοσιακούς τρόπους επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και να τους 
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ενθαρρύνουν σε αυτή τους την προσπάθεια, διαδικασία που έχει θετικό αντίκτυπο 

τόσο στους μαθητές όσο και στην κοινωνία γενικότερα.  

Το πρόγραμμα SNAC προωθεί την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση και καινοτομία στα 

σχολεία και την κοινωνία. Προωθεί επίσης την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των 

μαθητών οι οποίοι αναπτύσσουν δικά τους σχέδια εργασίας και δραστηριότητες οι 

οποίες εξυπηρετούν την κοινωνία και παρουσιάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις της 

μάθησης, οι οποίες υποστηρίζουν ταυτόχρονα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

μέσα από τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, δημιουργήθηκε ένας οδικός χάρτης για 

υποστήριξη της ανάπτυξης της καινοτομίας στα σχολεία που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα. Ο οδικός χάρτης αποτελείται από έξι βήματα τα οποία μπορεί να 

ακολουθήσει ένα σχολείο για να γίνει ένα Ανοικτό Σχολείο καινοτομίας.  

Στο Σχήμα 9 παρουσιάζεται ένα μοντέλο για τη δημιουργία Πολιτισμού Ανοικτού 

Σχολείου που αποτελείται από τα πιο κάτω βήματα:  

Βήμα 1: Δημιουργία Επιτροπής Μετασχηματισμού και Ομάδων Εργασίας  

Βήμα 2: Οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό  

Βήμα 3: Ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνδέσεων με φορείς και άλλα σχολεία 

Βήμα 4: Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί τις βασικές διαστάσεις της 

ΥΕΚ  

Βήμα 5: Αξιολόγηση για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Βήμα 6: Αναστοχασμός και κοινωποίηση καλών πρακτικών χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά μέσα  

Αυτά τα βήματα αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη 

δημιουργία Πολιτισμού Ανοικτού  Σχολείου στο σχολείο τους. Πολλά από αυτά τα 

βήματα σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η δημιουργία Επιτροπής 

Μετασχηματισμού και υπο-ομάδων εργασίας συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες 

που εφαρμόζονται στο σχολείο. Για παράδειγμα, η Ομάδα Εργασίας για Σεμινάρια 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης (βήμα 1) θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των 

σχετικών σεμιναρίων (βήμα 2). 

Αφού το κάθε βήμα επηρεάζει το άλλο θετικά ή αρνητικά, είναι πολύ σημαντικό να 

αναπτυχθεί υψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή Μετασχηματισμού πρέπει να επιδείξει αποτελεσματική 

ηγεσία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα και από την εμπλοκή συμβούλων από 

διάφορους φορείς.  

Πιο κάτω περιγράφονται τα βήματα από τα οποία αποτελείται το μοντέλο.  
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Σχήμα 9. Πρόγραμμα SNAC – Μοντέλο Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης (αναπτύχθηκε από 

τον Bulent Cavas). 

 

Βήμα 1: Δημιουργία Επιτροπής Μετασχηματισμού και Ομάδων Εργασίας  

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αποτελεσματική μετατροπή ενός 

σχολείου σε Ανοικτό Σχολείο είναι η δημιουργία μιας Επιτροπής Μετασχηματισμού. 

Αυτή η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να παίρνει σχετικές αποφάσεις. Ο διευθυντής ή 

κάποιος βοηθός διευθυντή του σχολείου μπορεί να γίνει ο πρόεδρος αυτής τα 

Επιτροπής. Προτείνεται επίσης η εμπλοκή τουλάχιστον τριών εκπαιδευτικών 

Φυσικών Επιστημών, αφού το πρόγραμμα συνδέεται περισσότερο με αυτά τα 

γνωστικά αντικείμενα. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές 
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τον μήνα για έλεγχο της προόδου που επιτεύχθηκε. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

συνεδριάσεων μπορεί να γίνεται συζήτηση για εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα 

που παρουσιάστηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα αφορά όλο το σχολείο, όλο το εκπαιδευτικό 

προσωπικό θα πρέπει να κατανοεί την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση. Για αυτό τον 

λόγο, χρειάζεται να οργανωθεί μια αρχική συνάντηση για ενημέρωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να συζητηθούν τα 

πιο κάτω θέματα: 

• Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση 

• Βασικά στοιχεία της Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης  

• Ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης βασισμένο στην ΥΕΚ  

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

• Συνεργασία με φορείς  

• Αξιολόγηση 

Αυτό το παραδοτέο μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τη συζήτηση των πιο πάνω 

θεμάτων. Για παράδειγμα, παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο πληροφορίες για την  

Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση. Πληροφορίες σχετικά με την ΥΕΚ δίνονται στο 

κεφάλαιο 1 και στο βήμα 4.  

Το Σχέδιο Σχολικής Ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο της 

διαδικασίας για τη δημιουργία και παρουσίαση μιας ξεκάθαρης εικόνας του σχολείου 

και της πορείας προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν.  

Στο βήμα 2 παρουσιάζεται ένας τρόπος οργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικής 

ανάπτυξης εκπαιδευτικών με την υποστήριξη σχετικών φορέων, για την 

αποτελεσματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών.  

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης, είναι η 

εμπλοκή διάφορων φορέων στη διαδικασία. Στο βήμα 3 περιγράφεται πώς η 

Επιτροπή και οι σχετικές Ομάδες Εργασίας μπορούν να δημιουργήσουν διασυνδέσεις 

με φορείς, αλλά και πώς μπορούν τους εμπλέξουν ενεργά στις δραστηριότητες των 

εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεται συστηματικά η διαδικασία μετατροπής του 

σχολείου σε Ανοικτό Σχολείο. Έτσι, η αξιολόγηση είναι αναγκαία ούτως ώστε να 

εντοπιστούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Στο βήμα 5 παρουσιάζεται η 

διαδικασία την οποία μπορεί να ακολουθήσει η Επιτροπή και η σχετική Ομάδα 

Εργασίας για αξιολόγηση.  

Η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει με τη δημιουργία μικρότερων Ομάδων Εργασίας 

με διαφορετικούς ρόλους:  

• Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση:  
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Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την επεξήγηση εννοιών και διαδικασιών που 

σχετίζονται με την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς κατά τη 

διάρκεια των συναντήσεων στο σχολείο.  

• Ομάδα Εργασίας για τη Διδασκαλία και Μάθηση:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την προώθηση υπαρχόντων δραστηριοτήτων 

που βασίζονται στην ΥΕΚ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της 

ΕΕ. Επιπρόσθετα, αυτή η ομάδα θα ενθαρρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές να 

δημιουργήσουν δραστηριότητες και προγράμματα που βασίζονται στη διερώτηση και 

εμπλέκουν διάφορους φορείς για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων (για 

παράδειγμα: σεισμοί και η επιπτώσεις τους σε διάφορα κτίρια).   

• Ομάδα Εργασίας για Σεμινάρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των απαραίτητων 

επιμορφώσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης στο σχολείο. Η ομάδα μπορεί να οργανώσει εργαστήρια/σεμινάρια με 

την εμπλοκή άλλων σχολείων ή/και φορέων, εφαρμόζοντας έτσι ταυτόχρονα ένα από 

τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.  

• Ομάδα Εργασίας για τη Δημιουργία Συνεργασιών:  

Αυτή η ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία διασυνδέσεων με φορείς και άλλα 

σχολεία.  

• Ομάδα Εργασίας για τη Σχολική Αξιολόγηση:  

Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των διαφόρων εφαρμογών με τη 

χρήση κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων.  

 

Βήμα 2: Οργάνωση σεμιναρίων επαγγελματικής ανάπτυξης για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό  

Teaching is a craft profession in which embodied experimental knowledge  

(Pratte & Rury, 1991, pp.61-63) 

 

Σε πολλές χώρες, οι εκπαιδευτικοί ξεκινούν την καριέρα τους αφού αποφοιτήσουν 

από τις τετραετείς προπτυχιακές σπουδές τους. Έτσι, δεν είναι εφικτό να αναπτυχθεί 

όλη η απαραίτητη γνώση, δεξιότητες και εμπειρίες που χρειάζονται για την 

αντιμετώπιση όλων των επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες μέσα 

από την εξειδίκευση καθ΄ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Τα σεμινάρια 

επαγγελματικής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικά για την αποτελεσματική εφαρμογή 

καινοτόμων διαδικασιών στη διδασκαλία και μάθηση.  
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Η Teaching and Learning International Survey (TALIS) υιοθετεί έναν ευρύ ορισμό της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: «Η επαγγελματική ανάπτυξη 

καθορίζεται από τις δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσουν δεξιότητες, γνώση και 

άλλα απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού» (OECD, 2009). 

Το OECD (1998) αναφέρει τις επιδιώξεις της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, οι οποίες μπορούν να καθοδηγήσουν την οργάνωση των 

επαγγελματικών σεμιναρίων:  

•  βελτίωση της γνώσης για ένα θέμα στη βάση πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα 

• βελτίωση των δεξιοτήτων, στάσεων και μεθόδων στη βάση πρόσφατων 

εκπαιδευτικών μεθόδων και στόχων, νέων καταστάσεων και πρόσφατης 

εκπαιδευτικής έρευνας  

•  υποστήριξη στην εφαρμογή αλλαγών στο αναλυτικό πρόγραμμα ή άλλων πτυχών 

της εκπαιδευτικής πρακτικής  

• υποστήριξη σχολείων στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων στρατηγικών που 

σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής 

πρακτικής  

• ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και σχετικούς 

φορείς (π.χ. ακαδημαϊκούς, εταιρείες) και  

• υποστήριξη εκπαιδευτικών για βελτίωση της εκπαιδευτικής τους πρακτικής 

Τα σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες 

εκπαίδευσης, πρακτικής και ανατροφοδότησης με μετέπειτα υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των εφαρμογών τους.  

Τα σεμινάρια μπορούν να έχουν την ακόλουθη μορφή:  

- Παρακολούθηση σεμιναρίων/μαθημάτων  

- Διαδικτυακά σεμινάρια  

- Συνέδρια στα οποία μπορούν να παρουσιάσουν εκπαιδευτικοί ή/και ερευνητές την 

έρευνά τους ή να συζητήσουν σχετικά θέματα  

-  Επίσημο πρόγραμμα (π.χ. πρόγραμμα σπουδών)  

- Παρατήρηση των δραστηριοτήτων άλλων σχολείων  

- Παρατήρηση των δραστηριοτήτων διαφόρων φορέων (π.χ. μη κυβερνητικών 

οργανισμών)  

- Ετερο-αξιολόγηση ή/και αυτό-αξιολόγηση και καθοδήγηση από συναδέλφους  

-Συμμετοχή σε κοινότητες εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την επαγγελματική 

ανάπτυξη  

- Ενημέρωση με βάση σχετική βιβλιογραφία  
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Είναι υπευθυνότητα της σχετικής Ομάδας Εργασίας να οργανώσει αυτά τα σεμινάρια, 

μέσα και από τη συνεργασία με άλλες Ομάδες. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος SNAC, μετά την ανάπτυξη των σχετικών 

παραδοτέων και εγχειριδίων, θα οργανωθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες 

σχετικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιμορφώσεων, 

θα γίνει εισαγωγή και πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν για 

τους σκοπούς του προγράμματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα 

αποκτήσουν γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των σεισμογράφων και σχετικών 

λογισμικών για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. 

 

Βήμα 3: Ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνδέσεων με φορείς και άλλα 
σχολεία 

Η επιτυχία και βιωσιμότητα αυτής της καινοτομίας στο σχολείο σχετίζεται άμεσα με 

την ανάπτυξη διασυνδέσεων με φορείς της κοινότητας που θα επιτρέψουν στη 

διοίκηση του σχολείου να βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης που 

εφαρμόζεται στο σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν συνεργασίες με 

φορείς, ούτως ώστε να υπάρξει ενεργή εμπλοκή και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του σχολείου όταν είναι αναγκαία. Αυτή η υποστήριξη όχι μόνο θα 

κινητοποιήσει τους μαθητές και θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη, 

αλλά θα βελτιώσει την επίδοση τους. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η εμπλοκή ενός 

αρκετά μεγάλου αριθμού φορέων. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές εφαρμογές στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο δεν είχαν πολύ καλά αποτελέσματα για διάφορους λόγους. 

Αυξάνοντας τον αριθμό αυξάνονται και οι πιθανότητες επιτυχίας. Για παράδειγμα, η 

αξιολόγηση του περιεχομένου μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερα αν ληφθεί υπόψη 

η συλλογική γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Pavlova, 2017). 

Η Ομάδα Εργασίας για τη Δημιουργία Συνεργασιών είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών διασυνδέσεων με φορείς. Η εμπλοκή φορέων στη μάθηση και 

διδασκαλία επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό να παίρνει σημαντικές 

αποφάσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο σχολείο. Η 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και φορέων μπορεί 

να υποστηρίξει επίσης τη μαθησιακή διαδικασία.  

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, προτείνεται η εφαρμογή των Πέντε 

Σταδίων Εμπλοκής Φορέων (Five Stage Stakeholder Engagement Framework) (Krick 

et al, 2005), το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα 10: 



 

 43 

 

Σχήμα 10. Θεωρητικό Πλαίσιο Εμπλοκής Φορέων (Kricks et al., 2005) 

Υπάρχουν πέντε στάδια και τρία βασικά στοιχεία (απόκριση, σημαντικότητα και 

πληρότητα).Τα πέντε στάδια περιγράφονται πιο κάτω: 

Το πρώτο στάδιο ονομάζεται Σκέψου Στρατηγικά (Think Strategically). Σε αυτό το 

στάδιο τίθενται προτεραιότητες για εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών και φορέων προς ένα κοινό στόχο. Έτσι, θα πρέπει να συζητηθεί με 

ποιους φορείς θα υπάρξει επικοινωνία και με ποιο τρόπο. Μπορείτε να λάβετε υπόψη 

σας τα πιο κάτω:  

Ποιους φορείς μπορείτε να εμπλέξετε; 

Ερευνητές – Πώς θα σχεδιάσω την έρευνά μου; / Ποιος θα πρέπει να είναι ο κύριος 

στόχος; / Πώς μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα; Κ.λπ.  

Μπορείτε να εμπλέξετε ερευνητές στις δραστηριότητες των μαθητών. Μπορούν να 

τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν και να νιώσουν αυτοπεποίθηση για τις ιδέες τους, 
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καθώς και να παρέχουν ανατροφοδότηση και καθοδήγηση σε όλα τα ερευνητικά 

στάδια.  

Σεισμολόγοι– Πώς καταγράφουμε σεισμικά δεδομένα; / Πώς μπορούμε να 

εντοπίσουμε το επίκεντρο ενός σεισμού; Κ.λπ.  

Το πρόγραμμα SNAC αφορά στη σεισμολογία και έτσι η εμπλοκή σεισμολόγων (ή 

επιστημόνων σε σχετικά πεδία) είναι σημαντική. Μπορούν να παρακινήσουν τους 

μαθητές και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σε διαδικασίες όπως είναι η 

καταγραφή σεισμικών δεδομένων, η ανάλυσή τους και η ενεργός εμπλοκή των 

μαθητών στη διαδικασία.   

Οργανισμοί Πολιτικής Προστασίας ή/και μη κυβερνητικούς οργανισμούς – 

Πώς μπορούμε να προστατευτούμε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού; / Πώς μπορούμε να 

ενημερώσουμε άλλους; Κ.λπ.  

Μπορείτε να προσεγγίσετε το θέμα των σεισμών όχι μόνο από την επιστημονική 

πλευρά του θέματος, αλλά και από την κοινωνική του πλευρά. Σχετικοί οργανισμοί 

μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στη διαδικασία ενημέρωσης των συμμαθητών 

τους, του σχολείου, της κοινότητάς τους και σχετικούς οργανισμούς με διάφορους 

τρόπους (π.χ. εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κοινωνικά μέσα δικτύωσης).  

Άλλα σχολεία – Τι σεισμικά δεδομένα κατέγραψαν τα υπόλοιπα σχολεία; / Μπορούμε 

να συνεργαστούμε για να εντοπίσουμε το επίκεντρο ενός σεισμού; / Έχουν καταγράψει 

κάποιο σεισμό και άλλα σχολεία; Κ.λπ.   

Το σχολείο σας αποτελεί μέρος ενός μεγάλου σεισμικού δικτύου σχολείων το οποίο 

προσφέρει πολλές ευκαιρίες συνεργασίας. Μπορείτε να μοιραστείτε ιδέες, καλές 

πρακτικές, δεδομένα, αλλά και εμπειρίες.  

Μέσα από την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση οι μαθητές βρίσκουν νόημα και κίνητρο 

να συμμετέχουν και να μάθουν, αφού προσπαθούν να λύσουν πραγματικά 

προβλήματα της κοινότητάς τους με τη σημαντική συμβολή διάφορων φορέων.  

Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται Ανάλυση και Προγραμματισμός (“Analyzing and 

planning”).  Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως την 

ανάλυση και τον προγραμματισμό για την επικοινωνία με φορείς, για το πώς μπορούν 

να εμπλακούν οι μαθητές στη διαδικασία και να συνεργαστούν με φορείς, καθώς και 

για την αποτελεσματική οργάνωση αυτής της διαδικασίας στο σχολείο. Οι πιο κάτω 

ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό το στάδιο:  

Ποιοι φορείς επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το πρόβλημα;/ Ποιο θέμα εντοπίστηκε 

από τους μαθητές, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή το αποτέλεσμα κάποιας 

δραστηριότητας; Ποιοι φορείς ή πολίτες της κοινότητας (π.χ. γονείς) ενδιαφέρονται για 

το πρόγραμμα και επιθυμούν να εμπλακούν;  

Το τρίτο και πιο σημαντικό στάδιο είναι η Ενίσχυση της Δυνατότητας Εμπλοκής 

(Strengthen Engagement capacities). Είναι σημαντικό να εντοπιστούν διάφοροι 
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τρόποι ενεργούς εμπλοκής φορέων στη διαδικασία. Για επίτευξη αυτού του σκοπού, 

χρειάζεται να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η δραστηριότητα/ρόλος του κάθε 

φορέα και να συζητηθούν πιθανοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να πειστούν αυτοί 

οι φορείς για το όφελος που θα έχει η συμμετοχή τους στην κοινότητα.  

Το τέταρτο στάδιο ονομάζεται Προγραμματισμός της Διαδικασίας και Εμπλοκή 

(Designing the process & Engaging).  Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να εντοπιστούν οι 

πιο αποτελεσματικοί τρόποι ενεργούς εμπλοκής και να οργανωθούν οι 

δραστηριότητες/διαδικασίες που θα εφαρμοστούν. Οι φορείς που ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν θα είναι έτοιμοι να συνεισφέρουν στη διαδικασία. Σε αυτό το στάδιο θα 

επικοινωνήσετε με τους φορείς που εντοπίσατε για να τους ενημερώσετε για το 

πρόγραμμα και τον ρόλο που μπορούν να έχουν. Στηριχθείτε σε κοινά σημεία μεταξύ 

των δικών σας στόχων και των δικών τους προσδοκιών. Λάβετε υπόψη σας τη 

δυναμική πτυχή αυτής της συνεργασίας· καθώς το πρόγραμμα αρχίζει να 

διαμορφώνεται, ο τρόπος συνεργασίας σας με τους φορείς μπορεί να αλλάξει. Άρα, 

μπορεί να υπάρξει ανάγκη προσαρμογών και εξερεύνησης νέων τρόπων 

αποτελεσματικής επικοινωνίας και εμπλοκής. Μπορείτε να συνεργαστείτε με κάποιο 

φορέα για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος. Θα πρέπει να είστε δεκτικοί σε προτάσεις και διορθωτική 

ανατροφοδότηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να 

εφαρμόσετε με τους φορείς: διαδικτυακή επικοινωνία, επισκέψεις, μέσω τηλεφώνου 

και emails κ.λπ. 

Το τελικό στάδιο είναι η Δράση, Αξιολόγηση και Αναφορά (Act, Review and Report). 

Σε αυτό το στάδιο αξιολογείται η εμπλοκή των φορέων και γίνεται συζήτηση για 

μετέπειτα σχέδια. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά/παρουσίαση κάποιων 

αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα πώς ήταν η συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών, μαθητών και φορέων, τι προβλήματα προέκυψαν και ποιοι τρόποι 

εμπλοκής ήταν πιο αποτελεσματικοί. Οι εμπειρίες που απόκτησε το εκπαιδευτικό 

προσωπικό θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός νέου πιο αποτελεσματικού κύκλου 

συνεργασίας. Εμπλέξετε με κάποιο τρόπο (π.χ. κάποια εκδήλωση ή απλή αναφορά 

των οργανισμών σε κάποια αφίσα) τους φορείς με τους οποίους συνεργαστήκατε σε 

αυτή διαδικασία, για να κατανοήσουν ότι εκτιμήσατε την καθοδήγηση και τη δουλειά 

που έκαναν. 

Το μοντέλο που περιεγράφηκε πιο πάνω, μπορεί να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει 

το εκπαιδευτικό προσωπικό στη δημιουργία αποτελεσματικών διασυνδέσεων με 

φορείς, μέσα από την οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών από την ανάλογη 

Ομάδα Εργασίας. 

Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της Ανοικτής Σχολικής Εκπαίδευσης είναι η 

εμπλοκή φορέων στη διαδικασία. Για αυτό το λόγο, προτείνεται στην Ομάδα Εργασίας 

για τη Δημιουργία Συνεργασιών να δημιουργήσει μια μικρή «κοινότητα» από φορείς 
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για συζήτηση δραστηριοτήτων όπως ο σχεδιασμός μιας έρευνας και η καταγραφή 

δεδομένων. 

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SNAC θα γίνουν κόμβοι Ανοικτής 

Σχολικής Εκπαίδευσης καινοτομίας και ενημέρωσης για την προστασία πολιτών και 

τη σεισμική δραστηριότητα για την κοινότητά τους. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος Schools Study Earthquakes (SSE) αναπτύχθηκε ένα σχολικό σεισμικό 

δίκτυο το οποίο επεκτείνεται συνεχώς. Έτσι, τα σχολεία του SNAC θα αποτελέσουν 

μέρος αυτού του δικτύου και μέσω της νέας πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος, η επικοινωνία μεταξύ σχολείων θα ενδυναμωθεί.    

Η έμφαση που δίνεται στη σύνδεση της επιστήμης της σεισμολογίας με την κοινωνία 

μπορεί να υποστηρίξει τη συνεχή συνεργασία με τοπικούς φορείς. Τα σχολεία 

μπορούν επίσης να συνεργαστούν με πολίτες, επιχειρήσεις και αρχές της κοινότητάς 

τους, επιστημονικά κέντρα, οργανισμούς πολιτικής προστασίας κ.λπ.  

 

Βήμα 4: Δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προωθεί τις βασικές διαστάσεις 
της ΥΕΚ  

Μέσα από την ενσωμάτωση της ΥΕΚ στην εκπαίδευση οι μαθητές αναπτύσσουν τις 

δεξιότητές τους και επιστημονικό εγγραμματισμό, χαρακτηριστικά απαραίτητα για 

επαγγέλματα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες. Επιπλέον, οι μαθητές κατανοούν τη 

σχέση μεταξύ επιστήμης, καινοτομίας και κοινωνίας, η οποία είναι απαραίτητη για τη 

λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την κοινωνία. Για την αποτελεσματικότερη 

ενσωμάτωση των διαστάσεων της ΥΕΚ στην εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή δραστηριοτήτων διερώτησης και εκμάθησης με βάση σχέδια εργασίας 

είναι απαραίτητη. Μια βασική φάση και στις δύο προσεγγίσεις είναι η συζήτηση. Έτσι, 

οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εμπλέξουν κάποιες διαστάσεις της ΥΕΚ στα 

μαθήματά τους μπορούν να το κάνουν άμεσα κατά τη διάρκεια της φάσης της 

συζήτησης, όπου οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους και μπορούν να 

συμμετέχουν σε συζητήσεις με επιστήμονες, πολίτες, εκπαιδευτικούς κ.λπ. Μπορεί να 

συζητηθούν κοινωνικο-επιστημονικά θέματα, δεοντολογικά θέματα ή θέματα 

βιωσιμότητας. Φυσικά, οι μαθητές για να επικοινωνούν αποτελεσματικά θα πρέπει 

επίσης να αναστοχάζονται για τον τρόπο εργασίας τους σε σχέση με την αξία, 

σχετικότητα, επιπτώσεις και δεοντολογία της έρευνάς τους.  

Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να εμπλακούν ενεργά στις δραστηριότητες σε ένα 

μαθησιακό περιβάλλον όπου ο αναστοχασμός και η επικοινωνία είναι αναπόσπαστο 

μέρος των δραστηριοτήτων. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες κατευθυντήριες 

γραμμές για το πώς να εντοπίσετε ένα πρόβλημα ή/και να διατυπώσετε ένα ερώτημα 

που σχετίζεται με την ΥΕΚ και που θα αποτελέσει την «κινητήρια δύναμη» των 

μαθητών σας:  

-  Μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε;  
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Έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να διερευνήσουμε το πρόβλημα περαιτέρω; 

Έχουν οι μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για να μελετήσουν το 

πρόβλημα και σχετικές έννοιες; Μπορούμε να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο 

που χρειάζεται για μελέτη του προβλήματος;  

-  Δεοντολογία:  

Θα έχει το πρόγραμμα κάποιες επιπτώσεις και αν ναι τι είδους επιπτώσεις και σε τι; 

Έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα θέματα δεοντολογίας (π.χ. ανωνυμία συμμετεχόντων σε 

συνεντεύξεις, σεβασμός προς το περιβάλλον);  

- Υπάρχει κοινωνική αξία;  

Έχουμε εντοπίσει ένα πραγματικό πρόβλημα; Αφορά την κοινωνία / το σχολείο / τους 

μαθητές; Θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα χρήσιμα στη λύση του 

προβλήματος;  

Θυμηθείτε τα λόγια του Einstein: “Όχι όλα όσα μετρούν μπορούν να μετρηθούν. Όχι 

όλα όσα μπορούν να μετρηθούν μετρούν. (Not everything that can be counted 

counts. Not everything that counts can be counted)”. 

-  Δημόσια συμμετοχή:  

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα για το οποίο θα ενδιαφέρονταν οι μαθητές; Είναι 

σημαντικό για αυτούς;  

Ο καλύτερος τρόπος για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα είναι να αφήσετε τους 

μαθητές σας να εντοπίσουν ένα πρόβλημα και να καθορίσουν (με τη δική σας 

καθοδήγηση) πώς θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν, ούτως ώστε να 

εξασφαλίσετε την όσο δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών σας. 

 

Στο περιβάλλον ενός Ανοικτού Σχολείου, η διδασκαλία και μάθηση βασίζονται στη 

διερώτηση και στην εκμάθηση με βάση σχέδια εργασίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια, 

δημιουργήθηκε από προγράμματα της ΕΕ διδακτικό υλικό για εκπαιδευτικούς. Πιο 

κάτω παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για κάποια από αυτά τα προγράμματα 

στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση:  

Παραδείγματα προγραμμάτων της ΕΕ:  

Πολλά προγράμματα χορηγήθηκαν από την ΕΕ για να επιτευχθούν οι στόχοι που 

καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα που παρουσιάζονται 

πιο κάτω (τα οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες) 

αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα. Μπορείτε να βρείτε κι άλλα προγράμματα στην 

ιστοσελίδα του Horizon 2020 και Erasmus. 

Όνομα προγράμματος : Professional Reflection-Oriented Focus on 

Inquiry based Learning and Education through Science (PROFILES) 

Ιστοσελίδα : http://www.profiles-project.eu/ 
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Στόχος : Ο κύριος στόχος του προγράμματος PROFILES 

είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος μάθησης και προγραμμάτων για 

την ενίσχυση της συνεχής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ώστε να 

είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη διερώτηση στη διδασκαλία τους, με 

την υποστήριξη φορέων.  

Συνεισφορά στην εκπαίδευση : Δημιουργία υλικού για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές, Μοντέλα Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς, 

Συνεισφορά Φορέων στην εκπαίδευση για τις φυσικές επιστήμες.  

 

Όνομα προγράμματος : Ark of Inquiry  

Ιστοσελίδα : http://www.arkofinquiry.eu/ 

Στόχος :Το πρόγραμμα Ark of Inquiry επικεντρώνεται 

σε δύο σχετικές θεματικές: την ΥΕΚ και τη διερώτηση. Το πρόγραμμα στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση της νεολαίας για την ΥΕΚ, καθώς και στη δημιουργία επιστημονικά 

εγγράματων πολιτών διαμέσου της μάθησης μέσω διερώτησης.  

Συνεισφορά στην εκπαίδευση :Παιδαγωγικό πλαίσιο για εντοπισμό 

δραστηριοτήτων διερώτησης που αναπτύσσει την ευαισθητοποίηση των μαθητών 

για θέματα που αφορούν στην ΥΕΚ. Δραστηριότητες διερώτησης που σχετίζονται με 

την ΥΕΚ. Ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές τις δραστηριότητες μέσα από την πλατφόρμα 

του προγράμματος.  

 

Όνομα προγράμματος : brEaking New Ground In the sciencE Education 

Realm (ENGINEER)  

Ιστοσελίδα : http://www.engineer-project.eu/ 

Στόχος : Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η 

εισαγωγή της μηχανολογίας στη δημοτική εκπαίδευση και σε προγράμματα μουσείων 

στην Ευρώπη, καθώς και η έμπνευση της νέας γενιάς για καινοτομία και επίλυση 

προβλημάτων.  

Συνεισφορά στην εκπαίδευση :Υλικό που σχετίζεται με τη μηχανολογία για 

σχολεία και μουσεία.  

 

Όνομα προγράμματος : Open Schools for Open Societies 

Ιστοσελίδα : https://www.openschools.eu/  

Στόχος : Το πρόγραμμα Open Schools for Open Societies 

(OSOS) προτείνει καινοτόμους τρόπους για εξερεύνηση του κόσμου: όχι μόνο 

αυτοματοποίηση διαδικασιών αλλά και έμπνευση, εμπλοκή και σύνδεση. Υποστηρίζει 
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την ανάπτυξη καινοτόμων και δημιουργικών σχεδίων εργασίας καθώς και άλλες 

δραστηριότητες. 

Συνεισφορά στην εκπαίδευση :Αξίες και αρχές της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης για δράση που σχετίζεται με το αναλυτικό πρόγραμμα, την παιδαγωγική 

και την αξιολόγηση. Κατευθυντήριες γραμμές για θέματα όπως την επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, δημιουργία διασυνδέσεων με 

οργανισμούς (τοπικές βιομηχανίες, ερευνητικούς οργανισμούς, συνδέσμους γονέων 

και φορείς χάραξης πολιτικής). Προώθηση μιας σειράς πιθανών μοντέλων εφαρμογής 

από μικρής κλίμακας πρωτότυπα έως τη δημιουργία ενός "ανοιχτού σχολείου μέσα σε 

ένα σχολείο" ή ακόμη και τον σχεδιασμό ενός νέου σχολείου. 

 

Όνομα προγράμματος : Schools Study Earthquakes 

Ιστοσελίδα : http://sse-project.eu 

Στόχος : Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η 

δημιουργία ενός δικτύου σχολείων που μελετά και αναλύει πραγματικά σεισμικά 

δεδομένα και παρακολουθεί σεισμικά φαινόμενα σε πραγματικό χρόνο, μέσα από 

δραστηριότητες διερώτησης.  

Συνεισφορά στην εκπαίδευση: Πραγματικά σεισμικά δεδομένα από χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου, δραστηριότητες διερώτησης που σχετίζονται με τους 

σεισμούς, εγχειρίδιο σεισμολογίας για εκπαιδευτικούς.  

 

Προτάσεις για Σχέδια Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος SNAC  

Το πρόγραμμα SNAC στοχεύει να εμπλέξει 100 σχολεία όπου εφαρμόζονται 

καινοτόμα σχέδια εργασίας και δραστηριότητες από τους μαθητές, όπως:  

α) Ανάπτυξη εφαρμογών και συσκευών έγκαιρης ειδοποίησης που μπορούν να 

ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις ενός σεισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή 

χρονική διάρκεια μεταξύ του πρώτου σεισμικού κύματος και του κύριου σεισμικού 

γεγονότος, οι μαθητές θα διερευνήσουν ιδέες και θα προτείνουν λύσεις για να 

αποτραπούν μεγάλες καταστροφές, όπως για παράδειγμα καταστροφές στην παροχή 

φυσικού αερίου σε σχολεία, σπίτια, σταθμούς τρένων κ.λπ.   

β) Ηχητικοποίηση (sonification) σεισμικών κυμάτων: θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών, μουσικής, καθώς και επιστημόνων και 

μουσικών. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές (όλων των ηλικιών) να 

κατανοήσουν καλύτερα το φυσικό φαινόμενο και nα μάθουν για την ηχητικοποίηση. 

Η συνεργασία μεταξύ επιστήμης και μουσικής υποδεικνύει πως η δημιουργική τεχνική 

για την ακρόαση πραγματικών επιστημονικών δεδομένων έχει κοινωνικό αντίκτυπο 

(σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς) μέσω μιας δημόσιας, οικολογικής μετάδοσης 

του ήχου. 
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γ) Ετήσιος σχολικός διαγωνισμός «Φτιάξτε τον δικό σας σεισμογράφο»: Οι μαθητές 

καλούνται να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και να κατασκευάσουν  

αυτοσχέδιους σεισμογράφους, καθώς και να παρουσιάσουν τη διαδικασία που 

ακολούθησαν με σχετικό φωτογραφικό ή ηχητικό υλικό. Οι μαθητές θα υποβάλουν 

τις εργασίες τους για αξιολόγηση από μια ομάδα επιστημόνων και εκπαιδευτικών, η 

οποία θα δώσει έμφαση στα πιο κάτω:  

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων (δεξιότητες λύσης προβλήματος, διερευνητική μάθηση, 

συνεργασία) 

- Συμπερίληψη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

- Κατανόηση μαθητών για θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία και στην 

πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στην χώρα.  

 

Επιπλέον, θα εφαρμοστούν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εμπλοκή μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες, έλλειψη ενδιαφέροντος ή ειδικές ανάγκες στα διάφορα σχέδια 

εργασίας που προτείνονται. Μαθητές (και εκπαιδευτικοί) θα έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια εργασίας με βάση τα ενδιαφέροντα και τις 

δεξιότητές τους και να τα παρουσιάσουν. 

 

Βήμα 5: Αξιολόγηση για τη διασφάλιση της ποιότητας 

Για αξιολόγηση του προγράμματος και διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, θα 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και γενικότερα το αντίκτυπο του προγράμματος στη 

βάση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών σε τρία επίπεδα: μαθητές, εκπαιδευτικοί και 

σχολεία. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορα εργαλεία και μέθοδοι (π.χ. ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις, αξιολόγηση μαθησιακών προϊόντων) για αποτελεσματική αξιολόγηση 

του προγράμματος. Όλα τα εργαλεία και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 

περιγράφονται στο Output 4: Evaluation Methodology, Analysis of Results. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εφαρμοστούν από τους εκπαιδευτικούς προσεγγίσεις 

όπως είναι η διερώτηση, εργαλεία που αφορούν στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και 

στάσεων των μαθητών που υπάρχουν στο συγκεκριμένο παραδοτέο θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμα για εσάς για τον εντοπισμό της προόδου σας κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του 4ου βήματος.  

Αναμένεται να συμμετέχουν 200 εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό του 

σχολείου στις επιμορφώσεις του προγράμματος και περίπου 4000 μαθητές (=200 

εκπαιδευτικοί x 20 μαθητές ανά εκπαιδευτικό) ηλικίας 12-18 κατά τη διάρκεια 

εφαρμογών στα σχολεία.  Στόχος του προγράμματος είναι να συμμετέχουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα σχολεία, αλλά ο αναμενόμενος αριθμός συμμετοχής είναι 100 

σχολεία (20 σχολεία από κάθε χώρα). Οι ποσοτικοί δείκτες αξιολόγησης αφορούν 

στην καταγραφή αυτών των αριθμών, καθώς και στη συγκέντρωση πληροφοριών 
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σχετικά με τον αριθμό εκπαιδευτικών/σχολείων που αποφάσισαν τελικά να μη 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τον αριθμό των συνεργασιών εντός και εκτός του 

σχολείου.  

Οι ποιοτικοί δείκτες αξιολόγησης χωρίζονται σε τρία επίπεδα (μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, σχολεία) και παρουσιάζονται πιο κάτω:  

Μαθητές: 

- αλλαγή ή ενδυνάμωση των θετικών στάσεων για την επιστήμη και τα σχετικά 

γνωστικά αντικείμενα 

- ενδυνάμωση των επιστημονικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων επίλυσης 

προβλήματος, της διεπιστημονικής σκέψης και του ψηφιακού γραμματισμού  

Εκπαιδευτικοί: 

- η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να θεώρησαν τη συμμετοχή τους στις 

επιμορφώσεις του προγράμματος ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση των στάσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.  

- η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να νιώθουν αυτοπεποίθηση για την ανάπτυξη 

καινοτόμων, διεπιστημονικών δραστηριοτήτων με τη χρήση της τεχνολογίας  

Σχολεία: 

- η πλειοψηφία των σχολείων να θεώρησαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ως 

ιδιαίτερα χρήσιμη και διαφωτιστική, καθώς και ότι διευκόλυνε τη συμμετοχή τους και 

σε άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες  

- η πλειοψηφία των σχολείων να δημιούργησαν ευκαιρίες συνεργασίας ή σχεδιάζουν 

να συνεργαστούν στο μέλλον με άλλα σχολεία της περιοχής, της χώρας ή άλλων 

χωρών.  

 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς την επίτευξη της Ανοικτής Σχολικής 

Εκπαίδευσης είναι η συνεχής αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας, για να καταστεί 

εμφανές κατά πόσον το σχολείο την εφαρμόζει αποτελεσματικά. Υπάρχουν πολλές 

μέθοδοι αξιολόγησης, αλλά προτείνουμε τη χρήση του Εργαλείου Αυτό-

αναστοχασμού του OSOS. Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την 

τρέχουσα κατάσταση του σχολείου και θα σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για να επιλέξετε την κατάλληλη στρατηγική για τις επερχόμενες σας δραστηριότητες.    

Έχετε επίσης πρόσβαση στο συγκεκριμένο εργαλείο στην πλατφόρμα του OSOS 

(https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos). Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία 

του εργαλείου, θα παρουσιαστεί μια αναφορά η οποία περιλαμβάνει τις απαντήσεις 

σας σε πίνακα και σας ενημερώνει για την τρέχουσα κατάσταση του σχολείου σας σε 

σχέση με την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση. 

https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos
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Για διευκόλυνση της περιοδικής αξιολόγησης σε επίπεδο σχολείου, λαμβάνετε πάντα 

υπόψη το Σχέδιο Σχολικής Ανάπτυξης που συμπληρώσατε στην αρχή των εφαρμογών 

σας (βλ. βήμα 1).  

 

Βήμα 6: Αναστοχασμός και κοινοποίηση καλών πρακτικών χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά μέσα  

Με την εφαρμογή των προηγούμενων σταδίων, αναμένεται ότι o Πολιτισμός Ανοικτού 

Σχολείου θα αρχίσει να διαμορφώνεται στο σχολείο. Το σχολείο φτάνει σε αυτό το 

στάδιο με τη βοήθεια και υποστήριξη από τις Ομάδες Εργασίας οι οποίες εργάστηκαν 

και συνεργάστηκαν αποτελεσματικά με φορείς.  

Αναμένεται να παρατηρηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αλλαγή στις 

διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές 

διεξάγουν σχέδια εργασίας με φορείς για προβλήματα που παρατηρούνται στην 

κοινωνία. Συζητούν τα δεδομένα που συνέλεξαν και τα παρουσιάζουν σε άλλους.  

Το σχολείο κάνει αναφορά σε αυτές τις μελέτες και αναπτύσσει καλές πρακτικές τις 

οποίες κοινοποιεί στην κοινότητα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα επικοινωνίας, 

παραδείγματα των οποίων παρουσιάζονται πιο κάτω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

εντοπιστούν επαρκείς μηχανισμοί και τρόποι αξιολόγησης ψηφιακού περιεχομένου, 

ειδικά για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Pavlova, 

2017). 

Αυτά τα διαφορετικά μέσα επικοινωνίας μπορεί να είναι: 

● Συναντήσεις, βιντεοκλήσεις: τα αποτελέσματα του προγράμματος μπορούν να 

κοινοποιηθούν σε σχετικά συνέδρια.  

● Εκδηλώσεις: Τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές 

εκδηλώσεις. Είναι σημαντικό να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε κοινό. 

● Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές κοινότητες: Εφαρμογές 

κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά εργαλεία έχουν σημαντικό ρόλο στην 

επικοινωνία, κοινοποίηση και ανάπτυξη περιεχομένου. Επιταχύνουν την 

αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι η 

ιστοσελίδα του σχολείου, το Facebook, Instagram και Twitter. 

● Δημιουργία αναφορών: Μπορούν να αναπτυχθούν και να κοινοποιηθούν 

σχολικές αναφορές/βιβλιάρια με το Υπουργείο Παιδείας ως παράδειγμα 

καινοτόμου σχεδίου εργασίας. Μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε σχολεία 

που επιθυμούν να ακολουθήσουν παρόμοιες διαδικασίες.  

● Δημοσιεύσεις: Οι καλύτερες πρακτικές από την Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση 

που εφαρμόστηκε στο σχολείο μπορούν να δημοσιευτούν σε βιβλία, 

επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες και περιοδικά.  
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● Μετάδοση: Τα σχέδια εργασίας των μαθητών μπορούν να κοινοποιηθούν με 

ηχητικά αρχεία και βίντεο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, podcasts, στην 

τηλεόραση και streaming βίντεο. 

● Μηνύματα: Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω email μεταξύ ατόμων και ομάδων. 

● Έντυπο υλικό: Μπορούν να δημιουργηθούν αφίσες όπου παρουσιάζεται η 

πορεία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  

  



 

 54 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ  
 

3.1. Συμπεράσματα και εισηγήσεις 

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, η Ανοικτή Σχολική 

Εκπαίδευση θεωρείται ένα ισχυρό εργαλείο για την αναδιαμόρφωση της σχολικής 

πρακτικής και για την ανάπτυξη του επιστημονικού εγγραμματισμού των πολιτών. 

Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν από 

προγράμματα που επικεντρώνονται στην Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση είναι πάρα 

πολλά. Αυτό αποδεικνύεται για παράδειγμα, από τη μεγάλη ποικιλία θεμάτων που 

προσφέρονται στο πρόγραμμα OSOS, στο οποίο το SNAC θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως συμπληρωματικό πρόγραμμα, επικεντρωμένο σε πιο συγκεκριμένο τομέα. 

Φυσικά, υπάρχουν πολλές πτυχές του προγράμματος που συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της εκπαιδευτικής και κοινωνικής προοπτικής του SNAC: 

• οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χαρακτηρίζονται από υψηλό σεισμικό 

κίνδυνο, επομένως η θεματική του σεισμού είναι αρκετά σημαντική για τον γενικό 

πληθυσμό και κυρίως για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

• στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί ένα σεισμικό δίκτυο που θα 

αποτελείται από σεισμογράφους που θα εγκατασταθούν στα σχολεία που 

επιλέχθηκαν σε κάθε χώρα. Το σεισμικό δίκτυο θα αποτελέσει επέκταση του ήδη 

υπάρχοντος δικτύου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ προγράμματος 

SSE, το οποίο διεξήχθη το 2015-2017· 

• οι σεισμογράφοι που θα εγκατασταθούν στα σχολεία θα δοθούν από την 

κοινοπραξία του προγράμματος και η διαχείρισή τους θα ανατεθεί απευθείας στους 

μαθητές, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που θα επιμορφωθούν κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος. 

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος SNAC 

δομήθηκαν με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από το Horizon 2020 πρόγραμμα 

OSOS και το Erasmus+ πρόγραμμα SSE. Ως εκ τούτου, η Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση 

αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του SNAC και το σημείο αναφοράς για τους 

εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν με τις τάξεις τους. 

Ο οδικός χάρτης που περιγράφεται σε αυτό το παραδοτέο δεν οδηγεί μόνο σε ένα 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για τα σχολεία, αλλά και στην ενεργός πολιτότητα και 

αλληλεπίδραση με φορείς που δραστηριοποιούνται εκτός του σχολείου. Γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά σε αυτές τις πτυχές του προγράμματος στο πρώτο κεφάλαιο 

του παρόντος αρχείου. 

Οι βασικές διαστάσεις της ΥΕΚ που περιγράφονται στο υποκεφάλαιο 1.8 αποτελούν 

επίσης βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος. 
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3.2. Μελλοντικά βήματα 

Μετά από την ανάπτυξη του οδηγού θα ακολουθήσουν επιμορφώσεις οι οποίες θα 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολείων. Οι επιμορφώσεις θα 

διεξαχθούν μέσα του 2019 για παροχή στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 

διευθυντές σχολείων πρακτικών γνώσεων, πληροφοριών και καθοδήγηση. Επίσης, θα 

επεξηγηθεί η εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών ούτως ώστε να σχεδιάσουν 

αποτελεσματικότερα και να εφαρμόσουν την καινοτομία στα σχολεία τους, 

υποστηρίζοντας έτσι την εξέλιξη του σχολείου σε Ανοικτό Σχολείο στη βάση των 

διαστάσεων της ΥΕΚ. 

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα SNAC θα χρησιμοποιήσει και θα επεκτείνει το 

υπάρχον σχολικό σεισμικό δίκτυο του προγράμματος SSE. Όλα τα δεδομένα που 

καταγράφονται από τους σεισμογράφους θα είναι διαθέσιμα για όλους στην 

πλατφόρμα του προγράμματος για αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων, 

καθιστώντας την έτσι ως ένα εκπαιδευτικό αλληλεπιδραστικό εργαλείο που αξιοποιεί 

πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στην παρουσίαση σεισμικών 

δεδομένων. Η πλατφόρμα προβλέπεται να είναι έτοιμη μέχρι τα μέσα του 2019. 

Το καλοκαίρι του 2019, θα διοργανωθεί το καλοκαιρινό σχολείο του SNAC στον 

Μαραθώνα της Ελλάδας, το οποίο στοχεύει να προσφέρει μια σειρά εργαστηρίων, 

πρακτικών και προκλήσεων που επικεντρώνονται στην Ανοικτή Σχολική Εκπαίδευση 

και στη μελέτη των σεισμών. Στο καλοκαιρινό σχολείο θα μπορούν να συμμετέχουν 

εκπαιδευτικοί μέσω επιχορήγησης από το Erasmus+. 

Με την ολοκλήρωση των εφαρμογών στα σχολεία, όλες οι εμπειρίες από τα σχέδια 

εργασίας που υλοποιήθηκαν θα συλλεχθούν και θα συμπεριληφθούν στο παραδοτέο 

Recommendations  for Future  Use, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. 

Εκτός από τη σύνοψη του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων που 

συμμετείχαν και την αναφορά σε βέλτιστες πρακτικές, θα συμπεριληφθούν 

πληροφορίες για τη διευκόλυνση συνεργασίας σχολείων και φορέων για την 

ενδεχόμενη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 
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