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Εισαγωγή 

Βασισμένη στις προτάσεις της Παγκόσμιας Έκθεσης [έγγραφο IO3.2], η προσέγγιση της κοινοπραξίας 

για την ανάπτυξη των κινητικοτήτων που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο είναι αποτέλεσμα 

έρευνας πάνω στις καλές και βέλτιστες πρακτικές αυτής της γενιάς, ενώ είναι σημαντική η 

διασταύρωσή τους με τις ανάγκες και τις μεθόδους που περιέχονται στο παρόν. 

Αφενός, οι ευκαιρίες και οι δραστηριότητες για τα 

προγράμματα σπουδών καθορίζονται με βάση το 

περιεχόμενο της Παγκόσμιας Έκθεσης. Αφετέρου, 

σύμφωνα με έρευνες, για αυτή τη γενιά μαθητών 

είναι απαραίτητο να καθοριστεί ένα πλαίσιο που θα 

τους επιτρέπει να αφήνουν σπίτι, οικογένεια και χώρα 

για να πάνε σε μια ξένη χώρα ούτως ώστε να 

προστατεύεται η σταθερότητα και η συναισθηματική, 

σωματική και κοινωνική υγεία τους, καθώς και να 

αναπτύσσονται οι ικανότητες που προβλέπεται μέσω της κινητικότητας. 

Υπό αυτήν την έννοια, το 

αναπτυχθέν πλαίσιο 

καταπιάνεται αφενός με τη 

συνάφεια της υποδοχής των 

μαθητών, αφετέρου δε με την 

ανάπτυξη των σχολικών 

δραστηριοτήτων και με την 

αναγνώρισή τους από τους 

οργανισμούς αφετηρίας. Η αναγνώριση αυτή έχει δύο ρόλους, με τον έναν να είναι πιο θεσμικός. 

Έτσι, σχολεία και δάσκαλοι μπορούν να εμπιστεύονται τη διαδικασία της κινητικότητας, καθώς 

αναγνωρίζονται τα προσόντα, οι δεξιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται χάρη 

σε αυτή. Ο άλλος ρόλος έχει να κάνει με την αναγνώριση του συνόλου των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των μαθητών. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καθιερωθεί ένας άλλος «θεσμός» ο 

οποίος θα συμπληρώνει αυτόν του σχολείου, ούτως ώστε να καλύπτονται όλα τα αντικείμενα. 

Πέρα, όμως, από τα εθνικά συστήματα παιδείας, το πλαίσιο χρειάζεται και την υποστήριξη του 

Erasmus+ ούτως ώστε να υπάρχει μία γενική άποψη.  
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Επισκόπηση Κινητικοτήτων Erasmus+ 

Στόχος των προγραμμάτων του Erasmus+ είναι η προαγωγή διαφόρων τύπων κινητικοτήτων για 

παιδιά κι ενήλικες. Οι κινητικότητες ΚΑ1 προάγουν την ανταλλαγή μαθητών και δασκάλων για 

ποικίλλα χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά στους μαθητές, η ανταλλαγή αυτή μπορεί να διαρκέσει 

από 2 έως 10 μέρες, μέχρι και έως ένα έτος. Προφανώς, ο τύπος της κινητικότητας, η διάρκειά της, 

το σε ποιους απευθύνεται και οι στόχοι της παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την οργάνωση της 

διαμονής και της φιλοξενίας των συμμετεχόντων. Ο Οδηγός Προγραμμάτων Erasmus+ 2023 

επικεντρώνεται κυρίως σε κινητικότητες μαθητών και εκπαιδευτικών. Η δράση αυτή βοηθά σχολεία 

και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να οργανώσουν και να σχεδιάσουν κινητικότητες με 

μαθησιακούς στόχους για μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Από τη μεριά τους, τα σχολεία και η 

οργανισμοί πρέπει να προάγουν τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και την ψηφιακή εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι της είναι: 

 

1.  Η ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής διάστασης 

της διδασκαλίας και της 

μάθησης μέσω: 

• προαγωγής των αξιών 

της συμπερίληψης, της 

διαφορετικότητας, της 

αποδοχής και της 

δημοκρατικής 

συμμετοχής. 

• προαγωγής της 

επίγνωσης για την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομία και διαφορετικότητα 

• υποστήριξης της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων  

2. Η βελτίωση του τομέα της παιδείας στην Ευρώπη μέσω:  

• βελτίωσης της ποιότητας διδασκαλίας και μάθησης  

• υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης δασκάλων, επικεφαλής σχολείων και άλλων 

υπαλλήλων σχολείων 

• προαγωγής της χρήσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας 
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• βελτίωσης της μάθησης ξένων γλωσσών και της γλωσσικής ετερογένειας στα σχολεία 

• υποστήριξης της ανταλλαγής και μετάδοσης καλών πρακτικών διδασκαλίας και σχολικής 

ανάπτυξης  

γ. Η συνεισφορά στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Περιοχής Παιδείας μέσω: 

• της δυνατότητας να συμμετέχουν τα σχολεία σε διεθνικές ανταλλαγές και συνεργασίες, 
διεξοντας υψηλής ποιότητας προγράμματα κινητικότητας 

• της προσφοράς ρεαλιστικών δυνατοτήτων κινητικότητας με μαθησιακούς στόχους σε 

όλους τους μαθητές σχολείων 

• προάγοντας την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν πετύχει 

μαθητές και εκπαιδευτικοί στις κινητικότητες. 

Σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε διαφόρων τύπων κινητικότητες: 

✓ Βραχυπρόθεσμα προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι υποψήφιοι 

μπορούν να οργανώσουν διάφορες δραστηριότητες σε περίοδο 6 έως 18 μηνών. 

✓ Αναγνωρισμένα προγράμματα για μαθητές κι εκπαιδευτικούς, διαθέσιμα μόνο σε 

οργανισμούς με τη διαπίστευση του Erasmus στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. 

✓ Συμμετοχή σε υπάρχουσα κοινοπραξία κινητοποιήσεων Erasmus+ την οποία 

διαχειρίζεται διαπιστευμένος συντονιστής, ο οποίος μπορεί να δέχεται νέα μέλη. 

✓ Υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να 

φιλοξενεί μαθητές ή εκπαιδευτικούς από συνεταιριζόμενο οργανισμό του 

εξωτερικού. 

 

Τα πλαίσια των κινητικοτήτων για τους μαθητές ποικίλλουν σχετικά με τη διάρκεια, τον αριθμό 

συμμετεχόντων, τα κόστη, την τοποθεσία: 

 Ομαδική κινητικότητα μαθητών (2 

έως 30 ημέρες, τουλάχιστον διμελείς 

ομάδες μαθητών)  

 

Μια ομάδα μαθητών μπορούν να περάσουν μια περίοδο 

μαθαίνοντας με συνομηλίκους τους σε άλλη χώρα. Το 

σχολείο – αφετηρία σχεδιάζει τις μαθησιακές 

δραστηριότητες σ συνεργασία με το σχολείο υποδοχής. 

Δάσκαλοι ή άλλοι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί υπάλληλλοι 

συνοδεύουν τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δραστηριότητας, καθοδηγώντας τη μαθησιακή τους 

διαδικασία. Η κινητικότητα λαμβάνει χώρα σε σχολείο 

υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να διεξαχθούν 

δραστηριότητες και σε άλλες περιοχές της ίδιας χώρας, 

αν το δικαιολογεί αυτό το περιεχόμενο και η ποιότητα 
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της δραστηριότητας. Επιπλέον, αν η δραστηριότητα 

οργανώνεται από φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε 

μπορεί να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του. 

 Κινητικότητα για βραχυπρόθεσμη 

μάθηση (10 έως 29 ημέρες)  

 

Οι μαθητές σπουδάζουν σε συνεταιριζόμενο σχολείο του 

εξωτερικού ή εκπαιδεύονται σε άλλον σχετικό 

οργανισμό του εξωτερικού. 

 Μακρυπρόθεσμη κινητικότητα 

μαθητών (30 έως 365 ημέρες) 

 

Οι μαθητές σπουδάζουν σε συνεταιριζόμενο σχολείο του 

εξωτερικού ή εκπαιδεύονται σε άλλον σχετικό 

οργανισμό του εξωτερικού. Σχεδιάζεται ατομικό 

πρόγραμμα για κάθε μαθητή. Υποχρεωτική εκπαίδευση 

πριν την αναχώρηση. Παρέχεται χρηματοδότηση για 

οργανωσιακή και γλωσσική υποστήριξη.  

Πέραν της δια ζώσης κινητικότητας, 

όλες οι σχετικές δραστηριότητες 

μπορούν να συνδυάζονται και με 

εικονικές δραστηριότητες. Οι 

προαναφερθείσες περίοδοι αφορούν 

στη δια ζώσης συνιστώσα. 

Οι μαθητές που δικαιούνται να συμμετέχουν πρέπει να 

εγγραφούν σε πρόγραμμα διδασκαλίας του σχολείου – 

αφετηρία. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ιδρύματα προσχολικής, βασικής ή δευτεροβάθμιας 

γενικής εκπαίδευσης μπορούν να αιτηθούν συμμετοχή 

σε βραχυπρόθεσμες κινητικότητες. 

Διάρκεια προγράμματος Ανάμεσα σε 6 και 18 μήνες. Πρέπει να προβλέπεται 

τουλάχιστον μία κινητικότητα για μαθητές, με μέγιστο 

αριθμό συμμετεχόντων τους 30.  

Αριθμός αιτήσεων 

 

Στη φάση της προεπιλογής, ένας οργανισμός μπορεί να 

υποβάλει αίτηση μόνο για κάποιο βραχυπρόθεσμο 

πρόγραμμα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Οι 

οργανισμοί που θα λάβουν χρηματοδότηση για ένα 

βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα στον πρώτο γύρο αιτήσεων, 

δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση και στον δεύτερο, για 

την ίδια φάση προτάσεων. Σε περίοδο πενταετίας, οι 

οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν το πολύ τρεις 

επιχορηγήσεις για βραχυπρόθεσμα προγράμματα στη 

σχολική εκπαίδευση. Οι χρηματοδοτήσεις που έχουν 

χορηγηθεί κατά την περίοδο 2014 – 2020 δεν 

συνυπολογίζονται σε αυτό το όριο. 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι οργανισμοί σχολικής εκπαίδευσης που διαθέτουν 

διαπίστευση Erasmus μπορούν να αιτηθούν 

χρηματοδότηση από το σχετικό αποκλειστικό κονδύλι. Οι 

αιτήσεις θα βασίζονται σε προηγουμένως εγκεκριμένα 

Σχέδια Erasmus, συνεπώς δεν απαιτείται λεπτομερής 
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απαρίθμηση και περιγραφή των προς διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων. Οι οργανισμοί που διαθέτουν 

διαπίστευση Erasmus ως συντονιστές κοινοπραξίας 

κινητικοτήτων πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την 

αντίστοιχη δομή. Στην αίτηση πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της κοινοπραξίας. Η 

κοινοπραξία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μέλος, 

πλέον του συντονιστή. Οι συμμετέχουσες κοινοπραξίες 

μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση για έως και δύο 

συμβάσεις KA1 στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, 

στον ίδιο γύρο προτάσεων. Συνεπώς, όσοι οργανισμοί 

της σχολικής εκπαίδευσης έχουν λάβει ήδη 

χρηματοδότηση για βραχυπρόθεσμο ή διαπιστευμένο 

πρόγραμμα, μπορού να συμμετέχουν και σε κοινοπραξία 

κινητικοτήτων σχολικής εκπαίδευσης ως μέλη. 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Διαπιστευμένα προγράμματα κινητικότητας μαθητών 

και προσωπικού, διαθέσιμα μόνο σε οργανισμούς που 

διαθέτουν διαπίστευση Erasmus στον τομέα της 

σχολικής εκπαίδευσης. Το ειδικό αυτό κονδύλι επιτρέπει 

στους διαπιστευμένους οργανισμούς να λαμβάνουν 

χρηματοδότηση για κινητικότητες που συνεισφέρουν 

στη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Erasmus. 

Διαπίστευση Erasmus μπορούν να λάβουν όλοι οι 

οργανισμοί που σκοπεύουν να οργανώνουν τακτικά 

κινητικότητες. Δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία για την 

υποβολή αίτησης. 

 

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες κινητικότητες, όπου δάσκαλοι από τη χώρα προέλευσης μπορούν να 

συνοδεύουν τους μαθητές τους, οι υπόλοιποι τύποι κινητικοτήτων, από τη σκοπιά της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έχει διεξαχθεί, προβλέπει ότι η φιλοξενία πρέπει να σχεδιάζεται 

και να οργανώνεται με υποστήριξη κάποιου εκτός του σχολείου, ο οποίος να μπορεί να καλύπτει όλες 

τις προαναφερόμενες πλευρές. Αυτός ο «κάποιος» αποκτά θεμελιώδη ρόλο στην όλη διαδικασία, 

συνεπώς πρέπει να λογίζεται ως τρίτος εταίρος.  
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Φιλοξενία Μαθητών σε Κινητικότητες Erasmus+  

 

Με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει παγκοσμίως πάνω στις βέλτιστες πρακτικές για τις 

συγκεκριμένες ομάδες (μαθητές σχολείων), προκύπτει ότι η βέλτιστη λύση για την επίτευξη των 

στόχων των κινητικοτήτων είναι η φιλοξενία από οικογένειες. Μάλιστα, όταν ένα σχολείο στέλνει 

μαθητές του σε σχολείου του εξωτερικού για σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν αρκεί να λαμβάνεται 

υπόψη μόνο το τι θα μάθουν αυτοί οι μαθητές σε επίπεδο προγράμματος σπουδών. Αντιθέτως, 

πρέπει να συνυπολογίζεται ένα τεράστιο σύνολο παραγόντων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η 

κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση, η συμμετοχή στη ζωή του τόπου φιλοξενίας, οι συνήθειες 

και οι βέλτιστες πρακτικές.  

Η σχετική έρευνα του ERA4SE μάς επιτρέπει να προτείνουμε ένα σύνολο αρχών που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό μακρυπρόθεσμων κινητικοτήτων για μαθητές σχολείων.  

Για την υλοποίηση και ενσωμάτωση αυτών των αρχών στην κινητικότητα, παρουσιάζεται ο παρακάτω 

Κώδικας Πρακτικών για τους μαθητές. 

Κώδικας Πρακτικών:  

1. Γενικές συστάσεις 

Οι οικοδεσπότες πρέπει να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους μαθητές, να έχουν προετοιμάσει το 

δωμάτιό τους. Πρέπει να έχει προετοιμαστεί ένας καθαρός, φιλόξενος και ζεστός χώρος για 

εκείνους. Καλό θα ήταν να γνωρίζουμε το σχολικό τους πρόγραμμα. Στην αρχή, οι μαθητές μπορεί 

να νιώσουν καταβεβλημένοι. Φροντίστε να τους συμπεριλαμβάνετε στις οικογενειακές εξόδους. 

Να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως τα άλλα μέλη της οικογένειας και να 

συμμετέχουν στις καθημερινές/εβδομαδιαίες ρουτίνες. Παρέχετέ τους πληροφορίες για την 
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περιοχή, όπως το κάθε πότε περνάνε τα λεωφορεία και τα τρένα, καθώς και πού βρίσκονται 

σημεία ενδιαφέροντος, η βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο, το σούπερ μάρκετ. Οι μαθητές πρέπει να 

διαθέτουν τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου ο οποίος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή (24 

ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα). Αν ο μαθητής δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη ζωή 

στην πόλη ή δεν τα πάει καλά με τα μέλη της οικογένειας που τον/τη φιλοξενεί, είναι σημαντικό 

να αναφέρονται τα όποια προβλήματα στον αρμόδιο του προγράμματος ανταλλαγής το 

συντομότερο δυνατόν. 

2. Τύποι επίσκεψης μαθητών 

Σε μια ομαδική κινητικότητα μαθητών (2 έως 30 ημέρες, τουλάχιστον δύο μαθητές) 

συνοδεύονται από ενήλικες, συνεπώς δεν χρειάζεται να ακολουθείται κατά γράμμα ο Κώδικας 

Πρακτικών. Υπάρχουν, όμως, κάποια πράγματα που όλοι οι μαθητές έχουν κοινά και τα οποία 

πρέπει να προβλέπει πάντα το σχολείο. 

Βραχυπρόθεσμη επίσκεψη για βραχυπρόθεσμους μαθησιακούς σκοπούς (10 έως 29 ημέρες) – 

Οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο του εξωτερικού ή να κάνουν την πρακτική τους σε 

σχετικό οργανισμό του εξωτερικού. Σε αυτό το διάστημα πρέπει να τους φιλοξενεί κάποια 

οικογένεια. Πρέπει να ακολουθείται ο Κώδικας Πρακτικών.  

Μακροπρόθεσμη κινητικότητα μαθητών (30 έως 365 μέρες) – Οι μαθητές μπορούν να  

Long-term mobility of students (30 to 365 days) - Οι μαθητές μπορούν να φοιτήσουν σε σχολείο 

του εξωτερικού ή να κάνουν την πρακτική τους σε σχετικό οργανισμό του εξωτερικού. Πρέπει να 

σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών για κάθε συμμετέχοντα. Είναι υποχρεωτική η 

εκπαίδευση πριν την αναχώρηση για όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες 

πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν των Κώδικα Πρακτικών.  
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3. Ευθύνες 

Τα σχολεία οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι οι μαθητές – επισκέπτες θα επιβλέπονται από 

ενήλικες. Καθορίστε την αναλογία επιβλέποντα – επισκέπτη με βάση τους παρακάτω 

παράγοντες: 

• Αριθμός επισκεπτών 

• Ηλικίες επισκεπτών  

• Διάρκεια επίσκεψης 

• Επισκέπτες με μικρή ή περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

• Ποιες δραστηριότητες θα διεξαχθούν 

Σε κάθε περίπτωση, τα σχολεία αφετηρίας και προορισμού οφείλουν να εξασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες και τους νόμους των αντίστοιχων χωρών. 

Οι οικοδεσπότες πρέπει να έχουν τα εξής κατά νου: 

α) οι μαθητές δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις, ρατσισμό (συμπεριλαμβανομένου του 

συστημικού), εκφοβισμό, παρενόχηση και κακοποίηση.  

β) πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους μαθητές και το προσωπικό για την αναγνώριση και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού (και του συστημικού), εκφοβισμού, 

παρενόχλησης και κακοποίησης.  

γ) προαγωγή κουλτούρας συμπερίληψης στο περιβάλλον της μάθησης  

δ) υπεράσπιση των πολιτισμικών αναγκών και επιθυμιών όλων των ομάδων σε όλο το μαθησιακό 

περιβάλλον  

ε) ενημέρωση όλων των μαθητών:  
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(i) για την κατανόηση, την αποδοχή και τη σύνδεση με όλους τους μαθητές, και τη συλλογική 

ευθύνη για ένα συμπεριληπτικό μαθησιακό περιβάλλον, και 

(ii) για τα πολιτισμικά, πνευματικά, κοινοτικά στηρίγματα που έχουν στη διάθεσή τους. 

στ) πρόσβαση σε μαθησιακά περιβάλλοντα όπου οι μαθητές να μπορούν να συνδέονται με 

άλλους, να χτίζουν σχέσεις, να αλληλοϋποστηρίζονται και να υποδέχονται τους φίλους και 

τις οικογένειές τους. Οι αρμόδιοι πρέπει επίσης να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα 

α) να συμμετέχουν ενεργά και να εκφράζουν τις απόψεις τους με ασφάλεια στο μαθησιακό 

τους περιβάλλον και β) να συνδέονται, να χτίζουν σχέσεις και να αναπτύσσουν κοινωνικά, 

πνευματικά και πολιτισμικά δίκτυα.  

ζ) Οι αρμόδιοι πρέπει να ακολουθούν πρακτικές υποστήριξης των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια 

των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένων α) της υποστήριξης των μαθητών ώστε να 

προετοιμάζονται και να προσαρμόζονται για περαιτέρω μελέτη, β) της αρμόζουσας και 

σταθερής επίβλεψης των επιτευγμάτων και των συμμετοχών των μαθητών, γ) της παροχής 

στους μαθητές της δυνατότητας να συζητήσουν εμπιστευτικά όποια τυχόν ζητήματα 

εμποδίζουν τη μελέτη τους και της συνεπαγώμενης αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων και 

δ) της παροχής στους μαθητές συμβουλών σχετικά με το ποια μονοπάτια μπορούν να 

ακολουθήσουν στο μέλλον για τις σπουδές και τις καριέρες τους.  

Ανεξαρτήτως της διάρκειας της επίσκεψης, τα σχολεία οφείλουν να έχουν θεσπίσει πολιτικές και 

διαδικασίες που να καθορίζουν με σαφήνεια τα καθήκοντα του σχολείου και των επιβλεπόντων. 

4. Φιλοξενία σε σπίτι 

Οι οικογένειες – οικοδεσπότες πρέπει να διαθέτουν σαφείς οδηγίες για τη φιλοξενία των μαθητών. 

Οργανώστε ενημερωτική συνάντηση μαζί τους πριν φτάσουν οι μαθητές. Η διάνοιξη διαύλου 

επικοινωνίας με τους 

οικοδεσπότες γονείς/οικογένειες 

είναι πολύ σημαντική. 

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτουν λίστα 

στοιχείων επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών για 

επείγοντα περιστατικά. Το μέρος 

που θα διαμένουν οι μαθητές 

πρέπει να προάγει και να 

καλλιεργεί ένα υποστηρικτικό και 

συμπεριλιπτικό περιβάλλον στο 
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οποίο θα εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των κατοίκων. Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες 

του τόπου διαμονής πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σωματική ακεραιότητα, την 

ασφάλεια και την εκπαιδευτική επιτυχία των μαθητών. Η χρηματοδότηση πρέπει να καλύπτει τις 

ανάγκες της διαμονής των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επισκευών, αντικαταστάσεων και 

βελτιώσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ξένοι φοιτητές της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προσεγμένα και κατάλληλα για την ηλικία 

τους προγράμματα προσανατολισμού, καθώς και ότι θα είναι συνεχής η παροχή πληροφοριών και 

συμβουλών με σκοπό την επιτυχία τους, τη σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα, και τηην 

ασφάλειά τους.  

5. Έγγραφα 

 

Οι διεθνείς μαθητές (και ομάδες) πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη και έγκυρη ιατρική και ταξιδιωτική 

ασφάλιση όσο διαμένουν στο εξωτερικό, καθώς και για όσο ταξιδεύουν. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 

αυτή, έχοντας κατά νου τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν. Ενημερωθείτε σχετικά με 

τα ασφαλιστικά προγράμματα για τις σχολικές εκδρομές και ανταλλαγές, και για τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις. Όλοι οι φιλοξενούμενοι μαθητές πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα 

προκειμένου να ταξιδέψουν. Συμπεριλαμβάνονται έγκυρα διαβατήρια και θεωρήσεις (βίζα).  
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Σχολικές Δραστηριότητες στις Κινητοποιήσεις  

Με βάση τους στόχους αυτού του πλαισίου, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαθησιακά αποτελέσματα 

και η αναγνώριση των μαθησιακών κινητικοτήτων. 

Οι κοινές εμπειρίες των εταίρων της κοινοπραξίας του ERA4SE τονίζουν το χάσμα ανάμεσα στις 

βραχυπρόθεσμες κινητικότητες και σε αυτές όπου μαθητές και σχολεία παιρνούν αρκετές 

εβδομάδες. 

Στην τελευταία περίπτωση, είναι δύσκολο να δεχτούν την κινητικότητα σχολεία, δάσκαλοι, γονείς και 

μαθητές, αν οι δραστηριότητες των κινητικοτήτων στο εξωτερικό δεν συνδέονται κατά κύριο λόγο με 

τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποτελούν στόχο στις χώρες των μαθητών. 

Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, το ERA4SE διεξήγαγε περιπτωσιολογική μελέτη σε 

συνεργαζόμενα σχολεία για να φανεί ποιες δραστηριότητες μπορούν να διεξάγονται από την 

εκπαιδευτική κοινότητα στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. 

Το συμπέρασμα ήταν ότι κατά τα φαινόμενα ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι η χρήση των 

εκπαιδευτικών πόρων, σχεδίων μαθημάτων, δραστηριοτήτων στην τάξη και άλλων υλικών και 

δραστηριοτήτων που έχουν παραγάγει τα Προγράμματα ΚΑ2 και ΚΑ3 του Erasmus+.  

Η κοινοπραξία συμφώνησε επίσης ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί πόροι, υλικά και δραστηριότητες που θα 

υλοποιούνται στις κινητικότητες των μαθητών, θα πρέπει να παράγονται μέσω προγραμμάτων του 

Erasmus+. Η μεθοδολογία αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους εταίρους, αυξάνοντας την 

πιθανότητα να αναγνωρίζονται οι σπουδές και τα μαθησιακά αποτελέσματα ανάμεσα σε σχολεία, 

δασκάλους και χώρες.   

Διασταυρώνοντας τις εκθέσεις ΙΟ3 και τον Οδηγό ERASMUS+, καταλήγουμε στις Ευκαιρίες και στα 

Δυνατά Σημεία που έχουν καταγραφεί στην Έκθεση ΙΟ3.2. Αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο 

πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων, με τις κινητικότητες να θεωρούνται ένας τρόπος να 

εμπλουτίζονται τα σχολικά προγράμματα για τους μαθητές. 

 

Ευκαιρίες Δυνατά Σημεία 

α) Ενίσχυση πολλών εκ των δεξιοτήτων και ιδιοτήτων που είναι 
απαραίτητες στον κόσμο της εργασίας:  

1. Επικοινωνία – γλωσσικά προσόντα   
2. Συνεργασία 
3. Ανθεκτικότητα 
4. Ψηφιακά προσόντα 
5. Μαθαίνω να μαθαίνω 
6. Προσληπτική μάθηση   

• Βελτίωση των επιδόσεων 
του εκπαιδευτικού 
οργανισμού  

• Ανάπτυξη συνεργασίας 
στον σχολικό οργανισμό 

• Ανταλλαγή καλών 
πρακτικών 



 

 

 
15 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ERASMUS ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

β) Ενίσχυση δεξιοτήτων που συνδέονται με τις επιστήμες, την τέχνη, 
τη μετανάστευση: 

1. κατανόηση διαφορετικών κουλτουρών, πολιτισμική επίγνωση και 
εκφράσεις 

2. ανάπτυξη περιέργειας 
3. κριτική σκέψη 
γ) Ενίσχυση ατομικών προσόντων και δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με: 
1. τη διαπροσωπική ανάπτυξη 
2. τη συμμετοχή 
3. την κοινωνική επιχειρηματικότητα 
4. τη συμπερίληψη 
5. τη διαφορετικότητα 
6. τη δικαιοσύνη 
δ) Καλλιέργεια του τρίγωνου της γνώσης:  
1. Αναγνώριση των καλύτερων δεξιοτήτων και γνωσιακών προσόντων 
2. συμμετοχή 
3. κοινωνική επιχειρηματικότητα 
ε) Βελτίωση προσωπικού:  
1. γλώσσα 
2. ειδικές γνώσεις 
1. 3. δικτύωση 

• Προαγωγή στρατηγικών 
στόχων του οργανισμού 

• Ανάπτυξη ενεργού 
συμμετοχής στα κοινά 

• Βελτίωση της ποιότητας 
και της συνάφειας των 
δραστηριοτήτων του 
οργανισμού 

• Ενίσχυση των δικτύων 
• Ανάπτυξη καλών 

πρακτικών και μεθόδων 
• Ανταλλαγή και εξέταση 

ιδεών 

 

 

Στην περιπτωσιολογική αυτή μελέτη, το ERA4SE χρησιμοποίησε ένα πρότυπο για να ελέγξει 

δραστηριότητες που τα σχολεία των τεσσάρων χωρών θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ως 

εκπαιδευτικές σχολικές δραστηριότητες για τους μαθητές τους.  

Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι αν μια δραστηριότητα έχει εγκριθεί, αυτό σημαίνει ότι καλύπτει 

τουλάχιστον ένα μάθημα και ότι είναι δυνατή η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Οι επιλεγμένες δραστηριότητες και πόροι, δεδομένου ότι είναι απόρροια των προγραμμάτων του 

ERASMUS+, είναι ήδη αποδεκτοί από ορισμένες χώρες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ενώ 

υπάρχουν ήδη υποστηρικτικά υλικά και οδηγοί για την ανάπτυξή τους. Οι παράμετροι αυτοί 

καθιστούν πιο κατάλληλη την αναγνώριση για τα σχολεία, καθώς αποφεύγονται παρεξηγήσεις και 

άλλες δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια παραδείγματα δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν σε προγράμματα κινητικοτήτων.  

Με βάση αυτήν τη μεθοδολογία, η διάρκεια της κινητικότητας εξαρτάται από τον αριθμό και τον τύπο 

των προτεινόμενων δραστηριοτήτων για κάθε ομάδα – στόχο. 
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Πρότυπο Σχολικής Δραστηριότητας για Κινητικότητα 

Erasmus+ 

 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
 
 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου  

Μάθημα/αντικείμενο  

Βαθμίδα Εκπαίδευσης  

Διάρκεια  

Κυρίως περιεχόμενο:  Κύριοι Στόχοι 
 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

Παρακάτω ακολουθεί, παραδείγματος χάριν, ένα σύνολο αναγνωρισμένων δραστηριοτήτων που θα 

μπορούσε να συμπεριλάβει μια κοινοπραξία σχολείων σε πρόγραμμα ΚΑ1 για μαθητές του τομέα της 

σχολικής εκπαίδευσης.  
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Λίστα Αναγνωρισμένων Δραστηριοτήτων για Σχολικούς  

Εταίρους του ERA4SE [παραδείγματα] 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Δραστηριότητα 
στην ύπαιθρο  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL FormativePackOurdoorActivities 

(europa.eu) 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η δραστηριότητα αυτή εξερευνά την έννοια του πλόγκινγκ, της 
επαναχρησιμοποίησης υλικών, της ανακύκλωσης και της αειφορίας με δυναμικό τρόπο, ωθώντας 
τους μαθητές να στοχάζονται. Σκοπός είναι να προτείνουν οι μαθητές αλλαγές στη συμπεριφορά του 
καθενός, οι οποίες συνεισφέρουν σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Θα συλλέξουν σκουπίδια από τη 
φύση και θα επαναχρησιμοποιήσουν τα υλικά, δίνοντάς τους καινούργια ζωή. 
 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου  
Μπορεί να συμπεριληφθεί όχι 
μόνο στην Πολιτική Οικονομία, 
αλλά και στη Γλώσσα, στις 
Εικαστικές Τέχνες, στον 
Αθλητισμό. Γλώσσα: Οι μαθητές 
πρέπει να αναλογιστούν το 
γεγονός ότι τα απορρίμματα 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, να 
διερευνήσουν το πρόβλημα της 
χρήσης προϊόντων μίας χρήσης 
και τη σημασία της 
ανακύκλωσης, κάνοντας 
προτάσεις για αλλαγές στην 
ατομική συμπεριφορά του 
καθενός. Αθλητισμός: 
μαζεύουμε σκουπίδια τρέχοντας 
ή περπατώντας, όπως όταν 
κάνουμε τζόκινγκ. Εικαστικές 
Τέχνες: μεταμόρφωση των 
σκουπιδιών, δημιουργία 
αρχείου με φωτογραφίες και 
βίντεο.  

Μάθημα/αντικείμενο Πολιτική Οικονομία. 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δημοτικό 

Διάρκεια περίπου 1 ώρα και 
30 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο: Αειφόρος ανάπτυξη – 
Περιβαλλοντική μόρφωση Η έννοια του 
«πλόγκινγκ», της επαναχρησιμοποίησης 
υλικών, της ανακύκλωσης και της αειφορίας 

 

Κύριοι Στόχοι: Η διερεύνηση του σοβαρού ζητήματος 
των απορριμμάτων. Η αναγνώριση του τελικού 
προορισμού των απορριμμάτων και τα ζητήματα που 
ανακύπτουν λόγω της χρήσης προϊόντων μίας χρήσης. 
Η κατανόηση των εναλλακτικών λύσεων, αντί για τη 
χρήση των προϊόντων μίας χρήσης. Η κατανόηση της 
σημασίας του πεντάλογου για το περιβάλλον: 
Ελάττωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
αναθεώρηση, άρνηση. Η κατανόηση της ανάγκης για 
αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς με γνώμονα πιο 
βιώσιμες πρακτικές και προϊόντα. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην περιγραφή της δραστηριότητας 

(βλ. FormativePackOurdoorActivities (europa.eu), παράδειγμα 1) . Οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0e1a5d1b-f6f2-4fe1-8426-9bece732333a/FormativePackOutdoorActivities.pdf
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δράσεις και εναλλακτικές που προάγουν ένα πιο βιώσιμο σχολικό περιβάλλον. Μπορούν να φτιάξουν 

ένα φωτογραφικό και κινηματογραφικό αρχείο. Ο δάσκαλος μπορεί να συλλέξει τα υλικά που θα 

έχουν φτιάξει οι μαθητές και να τα μοιράσει σε άλλες ομάδες μαθητών, οι οποίες μετά θα γράψουν 

στους συμμαθητές τους δύο θετικά σημεία και ένα αρνητικό. Οι ομάδες θα ανταλλάξουν σημειώσεις 

και θα ελέγξουν η μία τη δουλειά της άλλης. Έτσι θα μάθει ο ένας απ’ τον άλλο. Αφού κάνει κάποιες 

παρατηρήσεις ο δάσκαλος, οι μαθητές μπορούν να ξαναγράψουν την εργασία και να τη 

δημοσιεύσουν σε τοπικά ή περιφερειακά μέσα ούτως ώστε να διασπείρουν τις καλές αυτές 

περιβαλλοντικές πρακτικές. Εναλλακτικά, ο δάσκαλος μπορεί να αξιολογήσει τους μαθητές 

χρησιμοποιώντας έναν φάκελο στον οποίο θα τοποθετούνται τα επιτεύγματά τους. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Ευρωπαϊκές Αξίες 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι μαθητές καλούνται να ανταλλάξουν ιδέες επί των ακολούθων αντικειμένων: 
Οι θεμελιώδεις αρχές της κοινωνίας μας, ο σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία, η δημοκρατία και η έννομη τάξη, τι είδους μέρος είναι η Ευρώπη 
και τι μέρος θα θέλατε να είναι. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το πρόγραμμα του 
σχολείου 
 
Πολιτική οικονομία 
Γεωγραφία 

Μάθημα/αντικείμενο Γεωγραφία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Γυμνάσιο 

Διάρκεια 70 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
Κοινωνική ταυτότητα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Πολιτισμική Κληρονομιά 
Πολιτική συνείδηση 
Μελέτη Ευρωπαϊκών Αξιών 

Κύριοι Στόχοι 
Γνώσεις επί των ευρωπαϊκών αξιών 
Αναστοχαζόμαστε τις αξίες μας και τις 
συγκρίνουμε με αυτές άλλων λαών της Ευρώπης 
Συναισθανόμαστε καλύτερα όσους έχουν ανάγκη 
Αναπτύσσουμε δεξιότητες συλλογιστικής σκέψης 
 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε τετραμελείς ομάδες. Κάθε ομάδα μπαίνει στη θέση του λαού μίας από τις 

χώρες του χάρτη (Βουλγαρία, Πολωνία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Σουηδία, Ουκρανία), 

ενσωματώνοντας την αξία που γράφεται στον χάρτη. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα αντίτυπο του πίνακα 

και δουλεύουν όλοι μαζί για να βρουν τρεις λόγους που να είναι σχετικοί με τη χώρα που τους έχει 

ανατεθεί. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους στην τάξη. Ο δάσκαλος ξεκινά συζήτηση 

πάνω στη διαδικασία επιλογής των τριών λόγων – αν οι μαθητές βασίστηκαν σε στερεότυπα ή στις 

πραγματικές τους γνώσεις για τις χώρες. 

Καθοδηγούμενος στοχασμός: Πώς νιώσατε στο μάθημα; Οι μαθητές πάνε στην περιοχή που είναι 

σημειωμένη με το συναίσθημα που αντιπροσωπεύει καλύτερα πώς ένιωσαν συνολικά για τη 

δραστηριότητα (ενδιαφέρον, ικανοποίηση, σύγχυση, έκπληξη, ενθουσιασμός, χαρά, ντροπή, άγχος). 

Ποια δραστηριότητα σας άρεσε πιο πολύ; (ψηφοφορία με το Mentimeter) Πώς μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τα όσα μάθατε στο μάθημα; 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Κλιματική αλλαγή και φτώχεια 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι μαθητές παίζουν παιχνίδι ρόλων ούτως ώστε να κατανοήσουν πιο 
«ζωντανά» την επίδραση του κλίματος στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
 
Πολιτική Οικονομία 
Γεωγραφία 
Φυσικές επιστήμες 
 

Μάθημα/αντικείμενο Γεωγραφία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Γυμνάσιο 

Διάρκεια 75 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
Διαφορετικότητα και Κοινωνική 
Συμπερίληψη 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
 

 

Κύριοι Στόχοι 
Επίγνωση για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές 
της 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
Ιδεοκαταιγισμός, Παιχνίδι ρόλων: Πρώτα, ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να συζητήσουν για την 
κλιματική αλλαγή και πώς μπορεί να σχετίζεται αυτή με τη φτώχεια. Όσο προετοιμάζονται οι μαθητές 
για την παράσταση, οι υπόλοιποι προετοιμάζουν την ομιλία τους προς τον αιρετό με την καθοδήγηση 
του δασκάλου. 
Οι μαθητές δίνουν την παράσταση. 
Μετά την παράσταση, ο δάσκαλος κάνει ερωτήσεις στους μαθητές: Πώς νιώσατε, όταν 
συνειδητοποιήσατε πώς συνδέεται η φτώχεια με την κλιματική αλλαγή; Σας ήταν δύσκολο να 
φανταστείτε πώς θα είναι ο κόσμος σε 50 χρόνια; Πώς νιώσατε, όταν γράφατε την ομιλία προς τους 
αιρετούς; Υπάρχει κάτι που θεωρείτε ότι αξίζει να παλέψετε γι’ αυτό; 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Προστατέψτε το περιβάλλον 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενημέρωση των μαθητών για τα οικολογικά αποτυπώματα και τις περιοχές 
στις οποίες μπορούν να βελτιωθούν. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το πρόγραμμα του 
σχολείου 

Γεωγραφία 

Φυσικές επιστήμες 

Πολιτική οικονομία 

Μάθημα/αντικείμενο Γεωγραφία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Γυμνάσιο 

Διάρκεια 75 λεπτά 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Κυρίως περιεχόμενο:  

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Αειφορία 

Κύριοι Στόχοι 

Εξοικείωση με το οικολογικό αποτύπωμα. 

Ενημέρωση για τους τρόπους προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Investigate concrete environmental problems 
at local, national and international level. 

Identify concrete situations of 
complementarity and interdependence 
between places, regions or countries in solving 
environmental problems. 

Raise awareness of the need to adopt 
collective and individual measures to reserve 
natural heritage, increase resilience and foster 
sustainable development. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
Αρχικά ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα. Σκοπός δεν είναι να 
νιώσουν ενοχές οι μαθητές, αλλά να δουν σε ποιους τομείς μπορούν να βελτιωθούν. Οι μαθητές 
πρέπει να αναλογιστούν τι θα απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. Αν δεν είναι σίγουροι, πρέπει να το 
υπολογίσουν ή να διαλέξουν τη μέση απάντηση. Οι μαθητές μπορούν επίσης να δουν το βίντεο “The 
ecological footprint explained” https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY  προκειμένου να 
καταλάβουν καλύτερα τον σκοπό του. Στους μαθητές μοιράζεται από ένα αντίτυπο του 
ερωτηματολογίου (Q-IC18.pdf) και σχηματίζουν ουρά. Ο δάσκαλος διαβάζει τις ερωτήσεις μία – μία. 
Οι μαθητές σημειώνουν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο και προχωρούν τα προβλεπόμενα 
βήματα μπροστά. Αφού έχουν διαβαστεί όλες οι ερωτήσεις, οι μαθητές παρατηρούν πού 
βρίσκονται. Σχηματίζουν ομάδα. Κάθε μαθητής υπολογίζει το αποτέλεσμά του. Ο δάσκαλος εξηγεί το 
νόημα των αριθμών και αφήνει τους μαθητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με τον 
παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Τι είναι η διαφορετικότητα; Όλοι 
διαφορετικοί, όλοι ίσοι. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Προαγωγή δραστηριότητας για να καταλάβουν και να μάθουν να 
σέβονται οι μαθητές τη σημασία της διαφορετικότητας 

 
Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
 
Εστιάζει σε πολυκλαδική 
προσέγγιση: Φιλοσοφία/ Ηθική 

Μάθημα/αντικείμενο Γεωγραφία 
Φιλοσοφία / Ηθική 

 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Κατώτερη 
Δευτεροβάθμι
α 

Διάρκεια 1 ώρα 

https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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Κυρίως περιεχόμενο:  
 

Διαφορετικότητα και 
Κοινωνική 
Συμπερίληψη 

Κύριοι Στόχοι 
Εντοπίστε τις διαφορές ανάμεσα σε άτομα του 
κλειστού σας κύκλου (φίλοι και συγγενείς). 
Καταλάβετε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά 
εξίσου σημαντικοί στο παζλ της ζωής. 
Αποκτήστε μια βαθύτερη γνώση των 
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της ζωής 
σε μια ομοιογενή κοινότητα. 
Συνειδητοποιήστε ότι διαφορετικότητα ίσον δύναμη. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 8 έως 10 ατόμων. Κάθε ομάδα παίρνει 8 με 10 εικόνες. Ο 
πρώτος γράφει στο κουτί 1, διπλώνει το χαρτί ανάποδα και δίνει την εικόνα σ’ αυτόν στα δεξιά 
του, ο οποίος γράφει τις δικές του εντυπώσεις στο κουτί 2, μετά διπλώνει το χαρτί, το δίνει σ’ 
αυτόν στα δεξιά του κ.ο.κ. Το πρώτο μέρος τελειώνει αφού δουν όλοι οι μαθητές όλες τις εικόνες 
και γράψουν τις εντυπώσεις τους. Κάθε μαθητής ξεδιπλώνει το χαρτί που του έμεινε στο τέλος και 
διαβάζει τις 8 έως 10 εντυπώσεις στην ομάδα. Αφού συγκρίνουν τις πρώτες εντυπώσεις των 
διαφόρων ομάδων, οι εκπρόσωποί τους ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Νέοι - Μεγάλοι 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ, ο πληθυσμός του κόσμου γερνά. Λιγοστεύουν οι άνθρωποι σε 
ηλικία που να μπορούν να εργάζονται και οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα, νεαρότερα μέλη, πράγμα 
που έχει αντίκτυπο στα εργασιακά (υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους), στις υπηρεσίες 
υγείας και πρόνοιας, στην οικονομική ανάπτυξη κλπ. Προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν 
πολύ πιο ανθρωπιστικά κι αποτελεσματικά, αν η συμβίωση με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών δεν 
θεωρούταν πρόβλημα, αλλά πλεονέκτημα. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου: 
 
Γεωγραφία και Φιλοσοφία/ 

Ηθική 
 

Μάθημα/αντικείμενο Φιλοσοφία/ 
Ηθική 
Γεωγραφία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Κατώτερη 
Δευτεροβάθμι
α 

Διάρκεια 90 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
 
Διαφορετικότητα και Κοινωνική 
Συμπερίληψη 
Διαγενεακές δράσεις 
Δημογραφικές δομές/ συμπεριφορές 

 

Κύριοι Στόχοι 
Αλλαγή νοοτροπίας και αντίληψης για τα γηρατειά 
και τη νιότη. 
Αναγνώριση δυνατοτήτων και αναγκών νεολαίας και 
ηλικιωμένων. 
Κατανόηση της σημασίας των διαγενεακών 
δράσεων, τόσο για τους νεότερους, όσο και για τους 
μεγαλύτερους ανθρώπους. 
Γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στους νέους και 
στους μεγαλύτερους. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 

Οι μαθητές ακούν/διαβάζουν σε μορφή πολυμέσων το ποίημα Beautiful Old Age του D.H. Lawrence 

(Άγγλος ποιητής και πεζογράφος, γεννημένος το 1885). Ερωτώνται αν συμφωνούν με το όραμα/ 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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αντίληψη του ποιητή για τα γηρατειά. Συζητούν τους λόγους που διαμορφώνουν την άποψή τους. 

Ο δάσκαλος τούς ενθαρρύνει να εκφράσουν και να ανταλλάξουν τις αντιλήψεις, τις εμπειρίες και 

τις ιδέες τους σχετικά με τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των νεότερων και των μεγαλύτερων 

ανθρώπων. Ακολουθεί προβολή δύο βίντεο με τίτλο Once we were young και When Teenage Meets 

Old Age. Οι μαθητές συγκρίνουν και σημειώνουν 2 διαφορές και 2 ομοιότητες ανάμεσα στα 3 αυτά 

αρχεία (το ποίημα και τα βίντεο) ανά ζεύγη. Οι μαθητές συζητούν για πιθανούς τρόπους με τους 

οποίους θα μπορούσαν να συναναστραφούν άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Τους παρέχεται 

οδηγός, όπου απαντώντας σε 7 ερωτήσεις μπορούν να οργανώσουν μια διαγενεακή δράση τοπικού 

χαρακτήρα για το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στους νέους και στους ηλικιωμένους 

(συνεχίζοντας να δουλεύουν ανά ζεύγη). Συμπληρώνουν το πρότυπο: 1) Τι προτείνουμε να κάνουμε, 

2) Για ποιον λόγο; 3) Πώς ακριβώς θα αλληλεπιδράσουν νέοι και μεγάλοι; 4) Πώς θα γίνει; 5) Τι 

πρέπει να γίνει; 6) Πότε και 7) Πού μπορεί να γίνει; Αναστοχασμός για τη δραστηριότητα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Το δικαίωμά μου να μην είμαι θύμα διακρίσεων 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη σημασία της διαφορετικότητας 
σχετικά με το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τα πιστεύω.  

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το πρόγραμμα του 
σχολείου 
 
Ιδιότητα του πολίτη και Φιλοσοφία/ Ηθική 

Μάθημα/αντικείμενο Φιλοσοφία και 
Ηθική 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Κατώτερη 
Δευτεροβάθμι
α 

Διάρκεια 1 ώρα και 10 
λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 
 

Κύριοι Στόχοι 
Εξοικείωση με διάφορες ομάδες ανθρώπων. 
Ενημέρωση για τα μέτρα κατά των 
διακρίσεων. 
Συνειδητοποίηση ότι η διαφορετικότητα 
υπάρχει. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες των 6-8 μαθητών. Κάθε ομάδα παίρνει από ένα σύνολο 

φωτογραφιών και πρέπει να τις τοποθετήσουν στο πάτωμα σε σειρά (ξεκινώντας από το πιο δυνατό 

άτομο μέχρι το πιο αδύναμο). Αυτό πρέπει να γίνει με απόλυτη ησυχία. Αν κάποιος διαφωνεί με τη 

σειρά, απλά, αλλάζει τη θέση της εκάστοτε φωτογραφίας. Μετά οι μαθητές επισκέπτονται κάθε 

ομάδα ξεχωριστά. Οι ομάδα που «φιλοξενεί» την υπόλοιπη τάξη (που δεν μιλάνε μεταξύ τους), 

εξηγεί τη λογική της ιεράρχησης. Αφού τελειώσουν, οι υπόλοιποι σχολιάζουν την ιεραρχία και τους 

κάνουν ερωτήσεις. Ο διευκολυντής ρωτά τους μαθητές (όλων των ομάδων) πώς τους φαίνεται αυτή 

η ιεραρχία. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι όλες οι ομάδες να έχουν παρουσιάσει την 

ιεραρχία τους στην τάξη. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ομαδικό αναστοχασμό. 

 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Τρισδιάστατη 
εκτύπωση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URLhttps://erasmus- 

plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-1-

UK01-KA102-060719 Craft 4.0 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στρατηγικές τρισδιάστατης εκτύπωσης και ψηφιακού μοντελισμού 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 

 
Στη δραστηριότητα θα φανεί χρήσιμη η 
δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τις 
Τέχνες, καθώς και αυτή της 
Τεχνολογίας. 

Μάθημα/αντικείμενο Τέχνες και 
Τεχνολογία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Διάρκεια 5 συνεδρίες 
διάρκειας 1 ώρα 
η κάθε μία 

Κυρίως περιεχόμενο: 
Η ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο για το 
μάθημα της χειροτεχνίας 

Κύριοι Στόχοι: Να μάθουν να εκτυπώνουν στις 

τρεις διαστάσεις, και ψηφιακό μοντελισμό 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Αειφορία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εκπαίδευση πάνω στην περιβαλλοντική και αειφόρο ανάπτυξη και 
τρόπο σκέψης. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 

 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ηθικές 
αξίες και οι γνώσεις επί διαφόρων 
πλευρών πριν ληφθούν δράσεις, με 
γνώμονα ό,τι είναι πιο κατάλληλο για το 
μέλλον μας. 

Μάθημα/αντικείμενο Βιολογία 
Χημεία και 
Ηθική 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Διάρκεια 4 συνεδρίες 
των 2 ωρών η 
κάθε μία 

Κυρίως περιεχόμενο  
Υδάτινοι πόροι, κύκλος οργανικών 
θρεπτικών ουσιών  
Βιοποικιλότητα, ενέργεια και απόβλητα  
Τοπικά παραγμένη τροφή 

Κύριοι Στόχοι  
Η αναγνώριση του φυσικού πλούτου και ποικιλίας 
για την αποτροπή μελλοντικών καταστροφών. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης:  

Μελέτη αξιολόγησης για να ελεγχθεί ποιες συνήθειες έχουν αλλάξει μετά την εκπαίδευση. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Εκπαίδευση 
κατά των αντιδημοκρατικών τάσεων 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/projects/ search/details/2019-1-

DE02-KA202-006171 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εργαστήρια συντονισμένα από κοινωνικούς λειτουργούς ή ειδικούς στην 

πρόνοια για τους νέους οι οποίοι δουλεύουν με νέους με δυσκολίες, και κέντρα λήψης 

αποφάσεων στον τομέα της πρόνοιας για τη νεολαία 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το πρόγραμμα του 
σχολείου 
Συνυπολογισμός ηθικών τοποθετήσεων 
Κατανόηση σημαντικών ιστορικών 
γεγονότων 

Μάθημα/αντικείμενο Κοινωνιολογία, 
Ιστορία, Ηθική 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

Διάρκεια Ένα σχολικό έτος 

Κυρίως περιεχόμενο 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Κύριοι Στόχοι: Καταπολέμηση των 

αντιδρημοκρατικών τάσεων. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης: Οι συμμετέχοντες συζητούν κι αναστοχάζονται σχετικά 

με τις δικές τους τοποθετήσεις. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μια Ευρώπη με 
Χίλιες Κουλτούρες 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων αντιμετωπίζουν την πολιτισμική 
διαφορετικότητα συνομηλίκων τους ως απειλή. Το άγχος τους αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι 
έχουν παρεξηγήσει άλλες κουλτούρες, σε συνδυασμό με την επίδραση στερεοτύπων και ψευδών 
ειδήσεων που διασπείρουν τα μέσα. Η έλλειψη αποδοχής συχνά οδηγεί σε πράξεις σωματικής 
βίας. Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων σε μικρές κοινότητες, δάσκαλοι και μαθητές 
οργανώνουν εργαστήρια/εκδηλώσεις με αντικείμενο διάφορες ευρωπαϊκές κουλτούρες, τα 
οποία απευθύνονται σε παιδιά και νέους της περιοχής. 
 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
Κοινωνική και Πολιτική Παιδεία 
Γλώσσα ή/και Λογοτεχνία 

Μάθημα/αντικείμενο Κοινωνική και 
Πολιτική Παιδεία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Διάρκεια 1 εβδομάδα 
προετοιμασία, 2-3 
ώρες για την 
εκδήλωση 

Κυρίως περιεχόμενο: Συμπερίληψη – 
Ισότητα, Δημιουργικότητα και Κουλτούρα, 
Θέματα Μεταναστών 
 

Κύριοι Στόχοι: Όλοι οι συμμετέχοντες θα 
μπορέσουν να μάθουν περισσότερα για το 
φαινόμενο της μετανάστευσης, για τα αίτιά του και 
τον αντίκτυπό του στις τοπικές κοινωνίες. Θα το 
δουν από τη σκοπιά των νέων μεταναστών που 
έρχονται στις χώρες τους. Σκοπός της 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-PL01-KA205-082933
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δραστηριότητας είναι να διεγερθεί το ενδιαφέρον 
της τοπικής νεολαίας για το αντικείμενο της 
πολυπολιτισμικότητας, ενθαρρύνοντάς τους να 
διευρύνουν τα διαπολιτισμικά τους προσόντα και 
να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης: Οι δάσκαλοι και οι μαθητές τοπικών κοινωνιών 

οργανώνουν εργαστήρια /εκδηλώσεις με αντικείμενο διάφορες ευρωπαϊκές κουλτούρες, 

απευθυνόμενα σε παιδιά και νέους της κοινότητας, ούτως ώστε να μάθουν αυτοί περισσότερα 

για το φαινόμενο της μετανάστευσης, για τα αίτιά του και τον αντίκτυπό του στις τοπικές 

κοινωνίες. Θα το δουν από τη σκοπιά των νέων μεταναστών που έρχονται στις χώρες τους. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να διεγερθεί το ενδιαφέρον της τοπικής νεολαίας για το 

αντικείμενο της πολυπολιτισμικότητας, ενθαρρύνοντάς τους να διευρύνουν τα διαπολιτισμικά 

τους προσόντα και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους. Για τον σκοπό αυτό, οι δάσκαλοι  

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιστορικές πηγές όπου να φαίνεται ότι οι πρόγονοί τους είχαν 

αναγκαστεί να μεταναστεύσουν, να χρησιμοποιήσουν φωτογραφικό ή άλλο υλικό από 

εφημερίδες ή περιοδικά σχετικά με τη μετανάστευση, και αποσπάσματα βιβλίων ή ταινιών για 

την προγονική μετανάστευση. Χρησιμοποιώντας στοιχεία αυτών των υλικών, οι μαθητές 

δημιουργούν παρουσιάσεις ή βίντεο και γράφουν άρθρα (στο πλαίσιο του μαθήματος της 

γλώσσας), στα οποία παρουσιάζουν το αντικείμενο σε κοινό συνομηλίκων τους. Το υλικό 

ελέγχεται από συμμαθητές και δασκάλους, πριν παρουσιαστεί. Για την αξιολόγηση των μαθητών 

που συμμετέχουν στη δραστηριότητα, ο δάσκαλος τούς βάζει ένα διαδικτυακό κουίζ για να 

ελέγξουν τις γνώσεις τους και τι έχουν καταλάβει. Συστήνεται να επαναληφθεί το κουίζ μετά την 

εκδήλωση, για να ελεγχθεί αν έχει αλλάξει η νοοτροπία τους μετά τη συνάντησή τους με νεαρούς 

μετανάστες. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΛΕΙΔΙ: 
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΟΡΤΕΣ, ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΙΧΟΥΣ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας ανάμεσα σε 15 και 17 
ετών, τα οποία χρειάζονται να δυναμώσουν τα κοινωνικά και πολιτικά τους προσόντα ούτως 
ώστε να προάγουν την κοινωνική συμπερίληψη.  

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
 
Κοινωνική και Πολιτική Παιδεία, 
αλλά και Γλώσσα ή/και 
Λογοτεχνία, Τέχνες, ICT, Ιστορία. 

Μάθημα/αντικείμενο Κοινωνική και 
Πολιτική Παιδεία, 
Πολιτική Οικονομία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Διάρκεια 2 εβδομάδες 
προετοιμασία, 2-3 
ώρες για την αφίσα. 
Απαραίτητη η 
συμμετοχή στην 
εκδήλωση που 
μπορεί να διαρκέσει 
1 ή 2 ώρες. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-IT02-KA219-036464
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Κυρίως περιεχόμενο:  
ισότητα, κοινωνική συνοχή και 

συμπεριληπτική παιδεία, 
δημιουργικότητα και καινοτομία, 
μαθαίνουμε να ζούμε μαζί χωρίς 

προκαταλήψεις ή αμοιβαία καχυποψία. 
 

 
 

Κύριοι Στόχοι: Η προαγωγή των ευρωπαϊκών 
ιδεωδών της Ειρήνης, της Συμπερίληψης, της 
Ισότητας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, και της 
Κοινωνικής Δικαιοσύνης. 
 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, με κάθε μία να 

δημιουργεί ένα γραφικό που να προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες της Ειρήνης, της Ισότητας και της 

Κοινωνικής Δικαιοσύνης σε μία πολιτισμική εκδήλωση. Μέσα από δημοσιογραφικά ή 

λογοτεχνικά κείμενα ή ταινίες που έχουν να κάνουν με την απόρριψη ανθρώπων που είναι 

διαφορετικοί από την κοινωνική νόρμα, οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν τα προβλήματα 

που προκαλούν οι κοινωνικές ανισότητες. Μετά αναλαμβάνουν ρόλους. Παίζουν τους 

ανθρώπους που πάλεψαν για να καταργηθούν οι ανισότητες, άλλων που διώχθηκαν επειδή ήταν 

διαφορετικοί ή αναλαμβάνουν τον ρόλο των διωκτών, στα πλαίσια του μαθήματος. Κάθε 

ομάδα/ρόλος αναπτύσσει τις απόψεις του. Μετά τη δραστηριότητα, αφού έχουν επικεντρωθεί 

στη σκοπιά της κάθε πλευράς, φτιάχνουν μια αφίσα ή άλλο γραφικό προϊόν, ψηφιακό ή έντυπο, 

ώστε να παρουσιάσουν σε εκδήλωση τις αξίες που γνώρισαν. Οι δάσκαλοι αξιολογούν τους 

μαθητές με βάση τα κείμενα που έχουν γράψει, τα επιχειρήματα που προέβαλαν, τη συνεργασία 

ανάμεσά τους και με το αν χρησιμοποίησαν τα κατάλληλα στοιχεία στο γραφικό τους ούτως 

ώστε να πείσουν το κοινό. Τέλος, με βάση τη σοβαρότητα με την οποία προσέγγισαν αυτήν τη 

δραστηριότητα. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Δημιουργικές 
Μέθοδοι Διδασκαλίας με Κινηματογράφο 
και Θέατρο στο Σχολείο 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: Search | Erasmus+ (europa.eu) 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το πρόγραμμα «Δημιουργικές Μέθοδοι Διδασκαλίας με Κινηματογράφο 
και Θέατρο» εστιάζει σε μια διακλαδική προσέγγιση ενσωμάτωσης του «θεάτρου» και του 
«κινηματογράφου» σε ποικιλία αντικειμένων ούτως ώστε να προκύπτουν καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας.  

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου: 
Εστιάζει σε μια διακλαδική 
προσέγγιση ενσωμάτωσης του 
«θεάτρου» και του 
«κινηματογράφου» σε ποικιλία 
αντικειμένων: Γλώσσα, 
Λογοτεχνία/ Θέατρο, ICT, Τέχνες 

Μάθημα/αντικείμενο 
 

Γλώσσα, 
Λογοτεχνία/ 
Θέατρο, ICT, 
Τέχνες 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμ
ια 
εκπαίδευση 

Διάρκεια 6-8 ώρες 

Κυρίως περιεχόμενο:  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ, 
ΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ 

Κύριοι Στόχοι 
Δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. 
Μαθητές και δάσκαλοι εκφράζονται σε ψηφιακή 

(κινηματογράφος) και σε άμεση και επικοινωνιακή 
(θέατρο) μορφή. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-AT01-KA219-035074
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Γνωριμία των μαθητών με τον κινηματογράφο και 
το θέατρο. 

  Απόκτηση διαφόρων δεξιοτήτων: ομαδικότητα, 
ηγεσία, επικοινωνία, επιχειρηματικότητα, εστίαση 
στο αποτέλεσμα, επίλυση προβλημάτων, 
τεχνολογίες πληροφοριών, λήψη αποφάσεων, 
γλωσσικές, μαθαίνω πώς να μαθαίνω, κοινωνική και 
αστική ευθύνη, πολιτισμική επίγνωση και 
δημιουργικότητα. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. Στο μάθημα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και εντός 

του πλαισίου του προγράμματος σπουδών, ο δάσκαλος επιλέγει ένα θεατρικό έργο, κατάλληλο 

για εφήβους, και προσεγγίζει το κείμενο χρησιμοποιώντας δραστηριότητες που βασίζονται στην 

επικοινωνία και στη γλώσσα. Εν συνεχεία, μια ομάδα μαθητών μπορούν να επιλέξουν μια σκηνή 

του έργου για να την παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους. Άλλοι, σε συνεργασία με τον 

δάσκαλο Πληροφορικής, μπορούν να γυρίσουν την ίδια σκηνή σε βίντεο. Μπορεί να 

ακολουθήσει συζήτηση πάνω στις διαφορές θεάτρου και κινηματογράφου, π.χ. θεατρική 

σκηνοθεσία, κάμερα, πλάνα κλπ. Μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Ειδικά παιδιά με 

μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες, καθώς υποδυόμενοι κάποιον ρόλο θα βελτιωθεί η 

αυτοπεποίθησή τους. Κριτήρια αξιολόγησης είναι οι λύσεις που σκαρφίστηκαν οι μαθητές για 

την παράσταση, η συνεργασία αναμεταξύ τους και η σοβαρότητα με την οποία προσέγγισαν τη 

δραστηριότητα. 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΟΛΗ ΜΟΥ, ΣΠΙΤΙ 
ΜΟΥ, ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: 

Search | Erasmus+ (europa.eu) 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προσαρμογή ή εναλλακτική προσέγγιση του μαθήματος της ιστορίας. Η 
ανάλυση αντιπροσωπευτικών μνημείων διασχίζει τον άξονα του χρόνου με προορισμό το μέλλον. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου:  
 
Πολυκλαδική προσέγγιση: 
Ιστορία, Λογοτεχνία, 
Πληροφορική, Καλλιτεχνικά 

Μάθημα/αντικείμενο Ιστορία  

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Διάρκεια 4-6 ώρες 

Κυρίως περιεχόμενο: ICT – Νέες Τεχνολογίες 
– Ψηφιακές Δεξιότητες, Δημιουργικότητα και 
Κοινωνική Συμπερίληψη - Δικαιοσύνη 

Κύριοι Στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές την ίδια τους 
την πόλη και να μοιραστούν τις γνώσεις τους διεθνώς, 
μετατρέποντας μια σχολική εργασία σε ευρωπαϊκή αξία 
μέσα από καλλιτεχνική έκφραση 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 

Στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας, ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να επιλέξουν ένα 

μνημείο της πόλης τους ή της ευρύτερης περιοχής, και να ψάξουν να βρουν πληροφορίες για αυτό. 

Αναζητώντας αυτές τις πληροφορίες, θα έρθουν σε επαφή με παλιότερους τρόπους ζωής, 

διαφορετικές συνήθειες και διαφορετική χρήση της γης. Οι μαθητές πρέπει να περιγράψουν τη ζωή, 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-RO01-KA219-037098
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τις παραδόσεις και τους θρύλους των οικογενειών που ζούσαν σ’ αυτά τα κτήρια, τα ιστορικά 

γεγονότα που είδαν κι έζησαν, τα πολιτισμικά κινήματα που αναπτύχθηκαν στην εποχή τους. Έτσι θα 

κρατήσουν ζωντανές τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της χώρας. Χρησιμοποιώντας τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χαρακτήρες στα πλαίσια του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας, οι οποίοι θα αφηγούνται περιστατικά από το παρελθόν, σχετικά με τα 

συγκεκριμένα κτήρια, ή και να γράψουν θεατρικά έργα για την ιστορία του κτηρίου και να τα 

παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους στο σχολείο ή σε μια δημοτική αίθουσα. Όλοι οι μαθητές 

μπορούν να συμμετέχουν. Επιπλέον, στο πλαίσιο των μαθημάτων της Πληροφορικής και των 

Καλλιτεχνικών, οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν αρχείο με φωτογραφίες ή βίντεο ή αφίσα με 

την ιστορία του κτηρίου και να τα παρουσιάσουν σε κάποια έκθεση ή εκδήλωση. Μπορούν να 

ανεβάσουν τις δημιουργίες τους στον ιστότοπο/blog του σχολείου ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Για να αξιολογηθούν οι μαθητές, ο δάσκαλος τούς βάζει διαδικτυακό τεστ ώστε να δουν τι έμαθαν. 

Εναλλακτικά, ο δάσκαλος μπορεί να αξιολογήσει τους μαθητές με τη χρήση φακέλου όπου θα 

μπορούν να τοποθετούν τα επιτεύγματά τους. 

  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματά μου είναι 30 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σκοπός της δραστηριότητας είναι να καταλάβουν οι μαθητές ότι «Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι σαν ένα παζλ: αν λείπει ένα κομμάτι, το παζλ παραμένει ατελές. Όπως 
ισχύει για όσους ζουν υπό καθεστώς φτώχειας: αν στερηθούμε ένα από τα δικαιώματά μας, τότε 
απειλούνται όλα. Δεν μπορούμε να δίνουμε στους ανθρώπους δικαιώματα με το σταγονόμετρο και 
να απαιτούμε να βελτιώνουν τις ζωές τους με το σταγονόμετρο επίσης». 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
 
Κοινωνική και Πολιτική Παιδεία, 
αλλά επίσης και Φιλοσοφία και 
Ηθική 

Μάθημα/αντικείμενο Πολιτική Οικονομία 
Φιλοσοφία/ Ηθική 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Διάρκεια 1 ώρα και 30 
λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
 
ισότητα, κοινωνική συνοχή και 
συμπεριληπτική παιδεία, 
Ανθρώπινα δικαιώματα 

Κύριοι Στόχοι 
Επίγνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Συνειδητοποίηση του ότι αν λείπει ένα ανθρώπινο 
δικαίωμα, το άτομο δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένο 
(Είναι σαν παζλ: αν λείπει ένα κομμάτι, το παζλ 
παραμένει ατελές). 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 

Στη μία πλευρά του χαρτονιού, οι μαθητές κάνουν μια ζωγραφιά η οποία αντιπροσωπεύει: α) ένα (ή 

περισσότερα) ανθρώπινο δικαίωμα ή β) το καθεστώς του ανθρώπινου δικαιώματος. Σχεδιάζουν 30 

κομμάτια παζλ στην άλλη πλευρά του χαρτονιού και τα κόβουν με ψαλίδια. Οι μαθητές γράφουν σε 

κάθε κομμάτι (στην κενή πλευρά του) ένα ανθρώπινο δικαίωμα (απλοποιημένο, αν χρειάζεται). Αν οι 

μαθητές είναι κάτω από 30, τότε ορισμένοι γράφουν σε δύο κομμάτια. Κάθε μαθητής διαβάζει 

φωναχτά το ανθρώπινο δικαίωμα που έχει γράψει και προσπαθεί να εξηγήσει το νόημά του. Μετά 

φτιάχνουν το παζλ ενώνοντας τα κομμάτια. Ο δάσκαλος τούς εξηγεί ότι είναι σημαντικό να μπουν 

σωστά όλα τα κομμάτια, ούτως ώστε να βγει σωστά το παζλ. Αντίστοιχα, ο δάσκαλος τούς εξηγεί ότι 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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είναι σημαντικό να διαθέτει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα ένας άνθρωπος, προκειμένου να είναι 

ολοκληρωμένος. Δάσκαλος και μαθητές αναστοχάζονται. 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Το Δικαίωμά μου στην Προσωπική Ζωή 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η προσωπική ζωή δεν έχει σημασία; Όπου το 
δικαίωμά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε εντός των ορίων του νόμου περιορίζεται από μια αδιόρθωτη 
ανάγκη να μας κατασκοπεύουν και να ξέρουν ακριβώς τι κάνουμε ανά πάσα στιγμή;  
Η προσωπική ζωή είναι σημαντική και πολύτιμη! Μη χαρίζετε τη ζωή σας έτσι! 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
 
Προβλήματα του Σύγχρονου Κόσμου 
Ιδιότητα του πολίτη 

Μάθημα/αντικείμενο Φιλοσοφία/ Ηθική 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Διάρκεια 80 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο: Τα όρια ανάμεσα στο 
δημόσιο και στο ιδιωτικό. 
 
Στόχος πρέπει να είναι η ανάλυση μιας 
φιλοσοφικής εργασίας, ενώ για την επέκταση 
αυτού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός ωριμότητας των μαθητών (πιθανή 
διακλαδική εργασία με άλλα μαθήματα). 

 

Κύριοι Στόχοι 
Rigorous delimitation of a philosophical problem within 
a thematic area. 
Enunciation of positions with clarity and rigor, with 
possible presentation of their own positions. 
Critical confrontation of theses and arguments. 
Determining the practical implications of theses and 
theories under discussion. 
Proper application of philosophical knowledge to think 
about problems that arise to contemporary societies. 
Presentation of relevant solutions to these problems, 
articulating, when possible, with other areas of 
knowledge in an integrative vision that leads students 
to mobilize knowledge previously acquired in the 
discipline of Philosophy and other disciplines of their 
school course. 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5 ή 6 ατόμων. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται να βρει ένα όνομα, 
σχετικό με προσωπικά καθημερινά ζητήματα/συνήθειες/υποχρεώσεις. Οι ομάδες ονομάζονται 
ανάλογα με αυτό που βρήκαν: Ομάδα 1. Facebook/Διαδικτυακή Ομάδα 2. Οικία 3. Σχολείο 4. Φίλοι. 
Αφού κλειδώσουν οι ομάδες, οι μαθητές βρίσκουν έναν χώρα στην αίθουσα και τον διαμορφώνουν 
σαν να ήταν ο προσωπικός τους χώρος. Θέτουν τα όριά τους, τον διακοσμούν και τοποθετούν στη 
μέση τα υπάρχοντά τους. Αφού ετοιμαστούν όλες οι ομάδες, ο δάσκαλος λέει στους μαθητές να 
καταστρώσουν στρατηγικές προκειμένου να α) αποσπάσουν πράγματα από άλλες ομάδες (ίσως 
χρειαστεί να αποφασίσουν τι αξίζει να πάρουν και τι όχι) και β) να προστατέψουν τα δικά τους 
υπάρχοντα. Ο δάσκαλος επιτρέπει στους μαθητές να προσπαθήσουν να αποσπάσουν πράγματα από 
άλλες ομάδες, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικά τους. Αφού περάσουν 15 λεπτά, η διαδικασία 
σταματά και ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να επιστρέψουν στις ομάδες τους με ό,τι έχουν 
περισώσει/αρπάξει. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους.                 
Βίντεο με γραφικά 

Ομαδική δραστηριότητα με αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση συμμαθητών, διαδικασία και προϊόν 
 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
https://vimeo.com/170397733
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
 Μισαλλοδοξία/Διακρίσεις 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities_en/ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  
Φανταστείτε να εξέπεμπαν σήμα Wi-Fi τα δέντρα. Θα φυτεύαμε τόσα πολλά που θα σώζαμε τον 
πλανήτη. Κρίμα που παράγουν μόνο το οξυγόνο που αναπνέουμε. (Οικολογικό απόφθεγμα) 
«Η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη μας είναι η πίστη ότι κάποιος άλλος θα αναλάβει να τον 
σώσει». 
Ρόμπερ Σουάν 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου 
 
Προβλήματα του Σύγχρονου Κόσμου 
Ιδιότητα του Πολίτη 

Μάθημα/αντικείμενο Φιλοσοφία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

Διάρκεια 80 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
Περιβαλλοντική ευθύνη 
Περιβαλλοντική παιδεία 

 
Στόχος πρέπει να είναι η ανάλυση μιας 
φιλοσοφικής εργασίας, ενώ για την επέκταση 
αυτού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός ωριμότητας των μαθητών (πιθανή 
διακλαδική εργασία με άλλα μαθήματα). 

 

Κύριοι Στόχοι 
Οριοθέτηση φιλοσοφικού προβλήματος εντός μιας 
θεματικής περιοχής. 
Έκφραση τοποθετήσεων με σαφήνεια και σφρίγος, με 
πιθανή παρουσίαση των δικών τους τοποθετήσεων. 
Κριτική αντιπαράθεση θέσεων και επιχειρημάτων. 
Καθορισμός του πρακτικού αντίκτυπου των υπό 
συζήτηση τοποθετήσεων και θεωριών. 
Αρμόζουσα εφαρμογή φιλοσοφικών γνώσεων για τη 
θεώρηση προβλημάτων σύγχρονων κοινωνιών. 
Παρουσίαση σχετικών λύσεων σε αυτά τα προβλήματα, 
σε συνδυασμό, όποτε είναι εφικτό, με άλλα πεδία της 
γνώσης, καταλήγοντας σε ένα ολοκληρωμένο όραμα 
που να ανακινεί στους μαθητές γνώσεις που έχουν ήδη 
αποκτήσει στο μάθημα της Φιλοσοφίας και σε άλλα. 
 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
Αφήγηση ιστοριών και παιχνίδι ρόλων με μαριονέτες. 

Ο δάσκαλος δείχνει στους μαθητές το βίντεο και συζητά μαζί τους τις δυνατότητες της κατασκευής 
μαριονετών και των θεατρικών παραστάσεων. Οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες (3-5 ατόμων), 
με την κάθε μία να καταπιάνεται με μία μορφή διακρίσεων. Ο δάσκαλος μοιράζει σε κάθε ομάδα ένα 
χαρτάκι όπου αναγράφεται μία από τις ακόλουθες μορφές διακρίσεων: 

Ομάδα 1: διακρίσεις με βάση το φύλο, Ομάδα 2: διακρίσεις με βάση την εθνικότητα, Ομάδα 3: 
διακρίσεις με βάση το κοινωνικό κύρος, Ομάδα 4: διακρίσεις με βάση τα θρησκευτικά πιστεύω και 
πρακτικές, Ομάδα 5: διακρίσεις λόγω αναπηρίας, Ομάδα 6: διακρίσεις λόγω ηλικίας. 
Στις ομάδες που έχουν σχηματίσει, οι μαθητές επιλέγουν μια ρεαλιστική περίπτωση διάκρισης και 
γράφουν μια σχετική ιστορία (κάτι που έχουν δει ή βιώσει οι ίδιοι, ή και κάτι που τους έχει 
μεταφέρει τρίτος ή που έμαθαν από τα ΜΜΕ). 
Αφού καταλήξουν στο περιστατικό και στον τρόπο προσέγγισής του, οι ομάδες γράφουν την πλοκή 
χρησιμοποιώντας το σχετικό βοήθημα. Το κείμενό τους πρέπει να έχει μορφή θεατρικού έργου (να 
έχει διαλόγους για τις μαριονέτες).  
Κατασκευάζουν μαριονέτες από ανακυκλώσιμα υλικά και με αυτές αναπαριστούν την πλοκή που 
έχουν γράψει. 
Μαθητές και δάσκαλοι συζητούν για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που οδηγούν σε όλων 
των ειδών τις διακρίσεις, με βάση τις προτεινόμενες ερωτήσεις. 
Ομαδική δραστηριότητα με αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση συμμαθητών, διαδικασία και προϊόν. 

 

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  
Αποτελεσματική επίλυση διαφορών 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL 
http://othernessproject.eu/en/activities
_en/ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ικανότητα επίλυσης διαφορών με μη-βίαια μέσα είναι χαρακτηριστικό 
του δημοκρατικού πολίτη. Οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω κατάλληλης επικοινωνίας 
ανάμεσα στους διαφωνούντες, μέσω διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης. Ο βασικός στόχος της 
αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών είναι η διατήρηση της σχέσης, ούτως ώστε να προστατευτούν 
τα συμφέροντα και των δύο μερών, αντί να κερδίσει η μία πλευράς εις βάρος της άλλης. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η δραστηριότητα 
με το πρόγραμμα του σχολείου 
 
Φιλοσοφία 
Ιδιότητα του πολίτη 
Κοινωνιολογία 

Μάθημα/αντικείμε
νο 

Φιλοσοφία 
Πολιτική 
Οικονομία 

Βαθμίδα 

Εκπαίδευσης 

Δευτεροβάθ
μια 
εκπαίδευση 

Διάρκεια 110 λεπτά 

Κυρίως περιεχόμενο:  
 

Δημοκρατικό πολίτευμα 
Επικοινωνία 

Κύριοι Στόχοι 
Οι μαθητές μαθαίνουν τη θετική 
δύναμη της διαφωνίας. 
Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες για 
την αποτελεσματική επίλυση διαφορών 
με βάση τη στρατηγική «όλοι 
κερδισμένοι». 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. 
Ιδεοκαταιγισμός: Οι μαθητές αναφέρουν λέξεις που συσχετίζουν με τη λέξη «διαμάχη». Τις γράφουν 
στον πίνακα ή σε χαρτί ακουαρέλας. Μπορούν επίσης να κάνουν ζωγραφιές – σύμβολα. Στη 
συνέχεια ομαδοποιούν τις λέξεις με βάση τις ομοιότητές τους, π.χ. συναισθήματα, αιτίες, συνέπειες 
της διαμάχης κλπ. Μπορεί να είναι ωφέλιμη μια διαμάχη; Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. 
Κάθε ομάδα χρησιμοποιεί την αντίστοιχη διαφάνεια της παρουσίασης και γράφει προτάσεις πάνω 
σε χαρτί ακουαρέλας. Ομάδα 1 – Τι ωφελεί εμένα; Ομάδα 2 – Τι δεν με ωφελεί; Επίλυση διαφορών 
με γνώμονα να βγουν όλοι κερδισμένοι. Επεξήγηση της στρατηγικής με διαγράμματα στην 
παρουσίαση. 
Παιχνίδι ρόλων: Προετοιμασία: Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων. 
Κάθε ομάδα συζητά την κατάσταση και μετά καταστρώνει σχέδιο δράσης. 
Αναπαράσταση – παιχνίδι ρόλων. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ρόλους. Μπορούν να υπάρχουν κι 
άλλοι, πέραν των Μάρτιν και Τζον – δάσκαλος, γονιός, συμμαθητής. 

βίντεο παρουσίαση 

Αφού τελειώσει το παιχνίδι ρόλων, ο διευκολυντής συντονίζει συζήτηση με βάση τις ακόλουθες 
ερωτήσεις: Πώς νιώσατε που συμμετείχατε σε αυτό το περιστατικό; Τι θα κάνατε, αν βρισκόσασταν 
στη θέση του Μάρτιν; Στου Τζον; Σας άρεσαν οι λύσεις που πρότειναν οι ομάδες; Θα τις εφαρμόζατε; 
Τι σας βοήθησε να λύσετε το πρόβλημα; Πώς εμπόδισε την επίλυση της διαφωνίας η συμπεριφορά 
των συμμετεχόντων; Τι άλλο μπορεί να γίνει προκειμένου να επιλύονται οι διαφορές; 

 

  

http://othernessproject.eu/en/activities_en/
http://othernessproject.eu/en/activities_en/
http://othernessproject.eu/atividades/digital/47/IC15-video.wmv
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ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Δημιουργία 
λογότυπου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: https://erasmus- 

plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-1-

PL01-KA204-065154 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δημιουργία λογότυπου που θα δημοσιευθεί σε Facebook, Instagram, 
στον ιστότοπο και σε όλα τα σχετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου. 

 
Για τη δραστηριότητα αυτή απαιτείται 
δημιουργικότητα και καλλιτεχνία, αλλά 
και τεχνολογία. Διάφορες δεξιότητες 
διαφόρων τομέων συνδυάζονται για 
την επίτευξη ενός καλού τελικού 
αποτελέσματος. 

Μάθημα/αντικείμενο Καλλιτεχνικά και 
Τεχνολογία 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Διάρκεια Το εργαστήριο θα 
διεξαχθεί σε 
δίωρες συνεδρίες. 

Κυρίως περιεχόμενο: Αναγνώριση καλών 

πρακτικών παροχής εκπαίδευσης σε 

ενήλικες πάνω σε νέες τεχνολογίες με τη 

μέθοδο του FABLAB. 

Κύριοι Στόχοι:  

Χρήση του FABLAB 

Ανάπτυξη προορατικής μάθησης 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης. Σύνταξη ερωτηματολογίου για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών. 

  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Συμπερίληψη 
μεταναστών 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ URL: https://erasmus- 

plus.ec.europa.eu/projects/search/ details/2019-1-

ES01-KA202-065450 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διεξαγωγή μαθήματος με σκοπό την καλλιέργεια της συμπερίληψης των 
μεταναστών. 

Πώς διασταυρώνεται αυτή η 
δραστηριότητα με το 
πρόγραμμα του σχολείου  
 
Όχι μόνο γλώσσα, αλλά και 
πολιτισμική επίγνωση για την 
ικανότητα συμμετοχής σε νέα 
πλαίσια 

Μάθημα/αντικείμενο Φιλοσοφία, 
Κοινωνιολογία, 
Ηθική και 
γλώσσες. 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης Ανώτερη 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 

Διάρκεια 1 συνεδρία την 
εβδομάδα για 
έναν χρόνο 



 

 

 
33 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ERASMUS ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Κυρίως 
περιεχόμενο:  
Συμπερίληψη στην εργασία 
Κοινωνική ενσωμάτωση  
Μάθηση γλωσσών 

Κύριοι Στόχοι  
Διευκόλυνση συμμετοχής στην εργασία και την 
εξειδίκευση 

Μέθοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης: Ερωτηματολόγιο για αλλαγές σε προσωπικά προφίλ. 

 

Συμπέρασμα 

Οι σχολικές κινητικότητες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πρέπει να είναι σχεδιασμένες ούτως 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλος αυτός ο χρόνος που θα περάσουν οι μαθητές σε ξένο σπίτι και 

σχολείο στο εξωτερικό θα τους εμπλουτίσει σε όλες τους τις διαστάσεις. Στο έγγραφο αυτό παρέχεται 

μια επισκόπηση για το τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα σχολεία, όταν θέλουν να αναπτύξουν ένα 

Πρόγραμμα ΚΑ1. Συνυπολογίζοντας τον ατομικό, τον κοινωνικό, τον παιδαγωγικό παράγοντα, καθώς 

και το πρόγραμμα σπουδών, για σχολεία, δασκάλους και μαθητές, το Πλαίσιο αυτό προτείνει ένα 

μοντέλο που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, αποσκοπώντας στην αναγνώριση των κινητικοτήτων μέσα 

από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, από όλους τους εμπλεκομένους. 


