
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Με στόχο την αποτελεσματική προσέγγιση της 
ομάδας-στόχου του σχεδίου, θα αναπτυχθούν 
διάφορα εκπαιδευτικά, διαθεματικά εργαλεία, τα 
οποία συμβάλλουν στην προώθηση των μεθόδων 
και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, αξιοποιώντας 
παράλληλα μεθόδους που προωθούνται από το 
Συμβούλιο της Ευρώπης (COE) και από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC). Επιπλέον, θα 
εφαρμοστούν οι εξής μεθοδολογίες:  
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, 
ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Τα πνευματικά προϊόντα που προβλέπονται από το 

σχέδιο θα έχουν την δυνατότητα να εμπλέξουν έναν 

πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών: υπολογίζεται ότι, 

μετά την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων 

προϊόντων (τα οποία αποτελούνται από διάφορα 

στοιχεία και εργαλεία), θα έχουν εμπλακεί, τους 

τελευταίους 6 μήνες, τουλάχιστον 1000 νέοι οι 

οποίοι θα συμμετάσχουν ενεργά στο καινοτόμο 

εκπαιδευτικό μονοπάτι που θα δημιουργηθεί από 

την  Ευρωπαϊκή εταιρική σύμπραξη. 

Γενικά, από τα αποτελέσματα του σχεδίου 

προβλέπεται πως θα υπάρξουν 20.000 έμμεσοι 

ωφελούμενοι.

 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ: 
EURO-NET (Ιταλία) 

 

 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ: 
 

DAMASISTEM YAZILIM, BILISIM, EGITIM, 
DANISMANLIK AR-GE VE TIC. LTD. STI. (Τουρκία) 

 

E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP (Ελλάδα) 
 

CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (Ιρλανδία) 
 

ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA DEL 
JUGUETE CONEXAS Y AFINES (Ισπανία) 

 

IPIAS G. GIORGI (Ιταλία)  
 

SREDNO OPSTINSKO UCILISTE PERO NAKOV 

(Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)  
 

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BRAILA (Ρουμανία) 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENALVA DO 
CASTELO (Πορτογαλία) 

Αυτή η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε για το σχέδιο “LearnEU” στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Erasmus Plus KA2 
Στρατηγικές Συμπράξεις για την Σχολική Εκπαίδευση”. Η υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.. 

 

 

 

LEARN EU 

“Learn Europe is a game for young people” 

Ακρωνύμιο: LearnEU 

www.project-learn.eu/ 

 
 

2020-1-IT02-KA201-079054 
υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου  

Erasmus+ KA2 Στρατηγική Σύμπραξη στον τομέα 
της Σχολικής Εκπαίδευσης 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Εγκεκριμένο από 
την Ιταλική Εθνική Αρχή  

Erasmus+ INDIRE 
 
 
 

Maggiori informazioni su: www.europecitytellers.eu   

www.facebook.com/Europe-City-Teller-1552751178163969/ 

http://www.project-learn.eu/


 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το σχέδιο έχει ως στόχο την δημιουργία ενός "χώρου 
στην Ευρωπαϊκής Ένωση" κατάλληλου για τις νέες 
γενιές μέσα από μια σειρά διαδραστικών 
ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
εργαλείων και δραστηριοτήτων σχετικά με την Ευρώπη 
με την άμεση ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Το 
σχέδιο ενθαρρύνει τον διάλογο ανάμεσα στις γενιές 
και ενισχύει την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, μέσα 
από την χρήση καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και 

της παιχνιδοποίησης της μάθησης (gamification).  
Επίσης, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο χώρο 
του σχολείου καθώς μέσω του σχεδίου θα 
αναπτυχθούν τα κατάλληλα εργαλεία  που θα 
παρέχουν στους εκπαιδευτικούς έναν νέο τρόπο να 
εξηγήσουν στους μαθητές τους θέματα που 
σχετίζονται με την Ευρώπη και τις αξίες της μέσω της 
αξιοποίησης ειδικά σχεδιασμένων "σοβαρών 
παιχνιδιών" ικανών να εμπλέξουν τους μαθητές και να 
τους κάνουν να μάθουν συμμετέχοντας ενεργά και 
διασκεδάζοντας. 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία αυτού του 
σχεδίου είναι εμφανώς συνδεδεμένοι με την τρέχουσα 
κατάσταση και τη δυσπιστία που παρατηρείται 
ιδιαίτερα στους νέους αλλά και στους ενήλικες 
απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και 
ιδιαίτερα σε εκείνους που αισθάνονται "λιγότερο 
κοντά" από εδαφική άποψη στην Ευρώπη και ειδικά σε 
μια περίοδο, όπως η σημερινή, στην οποία: υπάρχουν 
λίγες ευκαιρίες για εργασία (ιδιαιτέρως στον Νότο), οι 
εθνικιστικές πιέσεις αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, η 
οικονομική κρίση φαίνεται να συνεχίζεται και οι 
Ευρωπαϊκοί κανόνες θεωρούνται από κάποιους πολύ 
αυστηροί. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Ο στόχος του σχεδίου είναι να διαμορφωθούν 
συνειδητοί Ευρωπαίοι πολίτες που θα πιστέψουν 
περισσότερο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αξίες, 
συμμετέχοντας πιο ενεργά σε κοινωνικά και πολιτικά 
πλαίσια. Αυτό όμως είναι δυνατό μόνο μέσα από 
ενδυνάμωση της αίσθησης του «ανήκειν» των πολιτών 
της ΕΕ.  

Αυτός είναι επίσης ένας τρόπος να 
ευαισθητοποιηθούν και να ενθαρρυνθούν οι μαθητές 
ως μελλοντικοί πολίτες να ασκούν το εκλογικό τους 
δικαίωμα, κάτι για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επένδυσε αδρά σε όλες τις χώρες το 2019 (χρονιά 
εκλογής του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) μέσω 
της καμπάνιας #thistimeIvote. Το σχέδιο αυτό, 
ακολουθώντας  την πορεία ενημέρωσης/κατάρτισης 
θα ωθήσει τις μελλοντικές γενιές ψηφοφόρων, μετά το 
2019, να πιστέψουν περισσότερο στους Ευρωπαϊκούς 
θεσμούς έτσι ώστε να συμμετέχουν αλλά και να 
διαμορφώνουν μέσω της ψήφου τους την Ευρώπη που 
οραματίζονται. 

Ο θεμελιώδης στόχος του σχεδίου είναι επομένως η 
ενημέρωση για τις αρχές και τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μορφή που είναι 
ταυτόχρονα απλή, σύγχρονη, καινοτόμος, άμεση και 
ευαισθητοποιημένη.  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Η ομάδα στόχος του σχεδίου αποτελείται από 
τουλάχιστον 1000 μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι θα αναπτύξουν μαζί μια "πορεία γνώσης" 
για την Ευρώπη και τους θεσμούς της με ευχάριστο, 
δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο, αναδεικνύοντας 
τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

ΟΙ δραστηριότητες του σχεδίου έχουν ως στόχο να 
εμπλέξουν ως άμεσους ωφελούμενους: το 
προσωπικό των συμμετεχόντων οργανισμών, 
μαθητές και νέους ανθρώπους, δασκάλους, 
εκπαιδευτικούς, ενδιαφερομένους αλλά και 
γενικότερα το ευρύ κοινό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η κοινοπραξία που θα διαχειριστεί το πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων και των πνευματικών προϊόντων του 
σχεδίου αποτελείται από μια σύμπραξη 9 
οργανισμών έμπειρων στους τομείς του gamification, 
της εκπαίδευσης μέσω πολυμέσων, τη χρήση 2D & 3D 
‘’σοβαρών παιχνιδιών’’ (serious games) και την 
ανάπτυξη ομαδικών και επιτραπέζιων παιχνιδιών. 
Το σχέδιο έχει διάρκεια 32 μήνες και θα αναπτυχθούν 
τα εξής 7 εργαλεία: 

1) Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κινούμενα 
σχέδια  

2) Europe Hunt 

3) Ποιός είναι Ποιός; 
4) Ανακαλύψτε τις αξίες της Ευρώπης 
5) Euroquiz 
6) Είμαι επίσης ένας Ευρωπαίος εκπρόσωπος 
7) Οδηγός χρήσης των εργαλείων του σχεδίου 


