ΕΥΡΩΠΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ
σχέδιο συνεργασίας και εξ αποστάσεως
ανταλλαγής (ΤΠΕ)
Με γαλλόφωνους εταίρους, κυρίως ευρωπαίους: Ιταλία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία

Περίληψη του σχεδίου
Αφορά στην ανάπτυξη ενός δικτύου ανταλλαγών από απόσταση
που έχει ήδη πραγματοποιηθεί εν μέρει, ανάμεσα σε γαλλόφωνους
μαθητές λυκείου, φοιτητές και καθηγητές, για να στοχαστούν μαζί
πάνω στον ρόλο του πολιτισμού, της παιδείας και ιδιαίτερα του
σχολείου στην Ευρώπη του μέλλοντος.
Ο ιστότοπος Coin Philo (http://www.coin-philo.net), που έχει δημιουργηθεί
από το Σύλλογο φιλοσοφίας του λυκείου των Σεβρών (Γαλλία), είναι
η αγορά αυτού του σχεδίου. Θέτει στην διάθεση των εταίρων του
σχεδίου τον χώρο του στοχασμού, συζητήσεων, παραγωγής, όσο και
την εμπειρία του στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας,
με την τακτική άσκηση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα φόρουμ
συζητήσεων, στη συνομιλία, στα έγγραφα σε σύνδεση κλπ. Μια
ετήσια συζήτηση, που αναμεταδίδεται στο Διαδίκτυο σε
συνδιάσκεψη βίντεο (http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct)
έρχεται να ενδυναμώσει την ανθρώπινη διάσταση των δεσμών που
έχουν ήδη συναφθεί.
Ο Σύλλογος φιλοσοφίας – εμπλουτισμένος από την τοπική εμπειρία
της γλωσσικής ποικιλίας από την οποία επωφελείται η παρεχόμενη
στο λύκειο των Σεβρών εκπαίδευση με τα διεθνή του τμήματα- και
έχοντας την υποστήριξη στις δραστηριότητές του στην πόλη από
φιλόσοφους, φιλόλογους ή ιστορικούς, που ενδιαφέρονται για το
θέμα του παρόντος σχεδίου, εύχεται να εδραιώσει το άνοιγμά του
στον διεθνή χώρο και ιδιαίτερα στους ευρωπαίους εταίρους του.

Ο σκοπός και οι στόχοι
Σκοπός του σχεδίου είναι να προκαλέσει, σε όλους αυτούς που
σκέφτονται με την καρδιά τους τον ρόλο του πολιτισμού για το
μέλλον της Ευρώπης, την ιδέα ότι υπάρχει ένας στενός δεσμός
ανάμεσα στον θεσμό των σχολείων, την προώθηση του πολιτισμού
και την ανάπτυξη μιας ελεύθερης κρίσης.

Οι στόχοι
- Να δημιουργηθεί μέσω τακτικών ανταλλαγών ένα στοχαστικό
άνοιγμα όσον αφορά στην ευρωπαϊκή υπηκοότητα και μια καλύτερη
γνώση του ρόλου του θεσμού του σχολείου.
- Να αντιπαρατεθεί η εμπειρία των μαθητών ή φοιτητών με τις
αγορεύσεις των υπευθύνων της εκπαίδευσης ή των
προσωπικοτήτων της πανεπιστημιακής, πολιτικής και πολιτιστικής
ζωής της Ευρώπης.
- Να δοθεί στους φοιτητές η έφεση για γνώση και αμφισβήτηση
όσον αφορά στο σχολείο και στην Ευρώπη.
- Να επιτραπεί η πραγματική ιδιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως εργαλείου συλλογικού
στοχασμού και συνεργατικής παραγωγής, που να βρίσκεται στη
διάθεση του συνόλου των εταίρων.

Η κύρια παραγωγή
Ένας Διαδικτυακός ιστότοπος, χώρος εργασίας για ΤΠΕ.
Εβδομαδιαία συνάντηση: την Πέμπτη από τις 10.00-12.00 π.μ.
Ένα αρχείο τεκμηρίωσης όσον αφορά στο σχέδιο :
Ψηφιακός Χώρος Εργασίας σε μορφή Ενδοδικτύου (Intranet).
Μία συνδιάσκεψη βίντεο : ετήσια συζήτηση, που μεταδίδεται σε
απευθείας σύνδεση στο Διαδύκτιο :
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/direct

ΟΙ μεγάλοι σταθμοί του σχεδίου
Ημερολόγιο :
Μεγάλοι σταθμοί του σχεδίου από τον Σεπτέμβρη ως τον Μάρτη :
Πληροφορίες όσον αφορά στο σχέδιο. Εργασία παιδαγωγικής
προσέγγισης. Εμπλουτισμός του αρχείου τεκμηρίωσης. Ανταλλαγές
και εμβάθυνση των αμοιβαίων γνωριμιών.
Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου Πραγματοποίηση της
συνδιάσκεψης-συζήτησης σε βίντεο σε μια από τις χώρες εταίρες,
με εξοπλισμό βίντεο-συνδιάσκεψης σε άλλες χώρες.
Από τον Μάρτη έως τον Ιούνιο Αναφορές για την διάσκεψη και
προοπτικές για την επόμενη χρονιά.

Οι δραστηριότητες των μαθητων
Διαπροσωπικές ανταλλαγές, σχηματισμός ομάδων εργασίας,
οικοδόμηση εταιρικής σχέσης.
Αναζήτηση τεκμηρίωσης για το συγκεκριμένο θέμα της ετήσια
διάσκεψης.
Άμεσες συζητήσεις πάνω σε ζητήματα της επικαιρότητας που
αφορούν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Συνέχιση της συζήτησης ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές πέραν
της ετήσιας συνδιάσκεψης.
Παράταση των πιο προσωπικών ανταλλαγών πέραν του σχολικού
ωραρίου.
Contacts :
c.michalewski@crdp.ac-versailles.fr
(Responsable pédagogique)
jean.luc.gaffard@crdp.ac-versailles.fr (Responsable technique)
Sites :
http://www.coin-philo.net/projet-eee.php
http://www.etwinning.fr
traduction : Emilios Politis,
Proviseur adjoint et professeur de français
au lycée n° VII de Peristeri

