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ΣΥΝΤΆΚΤΉΣ
Το εν λόγω εκπαιδευτικό βοήθημα δημιουργήθηκε αρχικά και επικαιροποιήθηκε από τον 

βελγικό εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Europe House Ryckevelde κατόπιν 

αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆ
Επικοινωνήστε με το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα σας για 

περισσότερες πληροφορίες: www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/liaison-

offices-in-your-country.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Πρωτότυπο: EN

Μεταφράσεις: σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Γλώσσα της παρούσας έκδοσης: EL

Όλα τα έγγραφα διατίθενται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση europarl.europa.eu/

ambassador-school.

ΔΉΛΩΣΉ ΆΠΟΠΟΙΉΣΉΣ ΕΥΘΥΝΉΣ
Το εκπαιδευτικό βοήθημα «Europe@school — Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
αναπτύχθηκε για να προσφέρει γνώσεις στους μαθητές για την ΕΕ. Στοχεύει κυρίως στην 
ομάδα μαθητών ηλικίας 14 έως 18 ετών της γενικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το βοήθημα αυτό έχει εκπαιδευτικό σκοπό. Όλες οι 
επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία έγιναν με γνώμονα αυτόν τον σκοπό. 
Το περιεχόμενο του βοηθήματος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του και οι 
απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν επίσημη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού βοηθήματος ολοκληρώθηκε στα τέλη Απριλίου 2020. 
Βρυξέλλες © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020. 

http://www.europahuis.be
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
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https://europarl.europa.eu/ambassador-school/
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «EUROPE@SCHOOL – 
ΕΝΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «EUROPE@SCHOOL»;
Το εκπαιδευτικό υλικό «Europe@school – Ενεργά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» αρχικά 
αναπτύχθηκε για να προσφέρει στα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν 
γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργό τρόπο. Περιλαμβάνει εξατομικευμένα μαθήματα 
που είναι χρήσιμα, αποτελεσματικά και ελκυστικά για διδασκαλία για την Ευρώπη σε μαθητές 
ηλικίας από 14 έως 18 ετών. 

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα σχολεία της Ευρώπης διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για να 
διδάσκουν τους μαθητές σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία και τις απαραίτητες 
πληροφορίες ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που αφορούν στη νεολαία. Φυσικά, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πιο 
ευρύ κοινό. 

Προσέγγιση διαρθρωμένη σε ενότητες και ενεργητικές μεθοδολογίες 
Το υλικό αυτό έχει αποδειχθεί δημοφιλές τόσο με τους μαθητές όσο και με τους εκπαιδευτικούς, χάρη 
στην επιλογή των ενεργών μεθοδολογιών, όπως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, το παιχνίδι ρόλων και 
η διεξαγωγή συζητήσεων. Η έρευνα έχει δείξει, εξάλλου, ότι η βιωματική μάθηση αποτελεί ελκυστική 
στρατηγική μάθησης με μεγάλο αντίκτυπο. 

Όλες οι ενότητες του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά. Ως εκπαιδευτικός, μπορείτε να 
επιλέξετε τις ενότητες που ταιριάζουν καλύτερα στους μαθητές σας και στο πρόγραμμα σπουδών τους. 

Επιπλέον, στο τέλος αυτού του εγχειριδίου για τον εκπαιδευτικό, μπορείτε να βρείτε έναν 
συμπληρωματικό κατάλογο μαθησιακών πόρων που ακολουθούν παρόμοια ενεργό προσέγγιση. 

Βασισμένο σε εκπαιδευτικές αρχές
Το «Europe@school» έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με μια σειρά βάσιμων εκπαιδευτικών αρχών. 
Πρόκειται για αρχές που εγγυώνται δημιουργική και έγκυρη εκπαιδευτική ύλη με πραγματικό αντίκτυπο:

- Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ομάδας στόχου: «Europe@school» για μαθητές ηλικίας 
από 14 έως 18 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι πρόκειται για ευρεία ομάδα 
στόχου, επιλέχτηκε η διαρθρωμένη σε ενότητες προσέγγιση: ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις 
εργασίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του.

- Έτοιμο για χρήση: η ύλη είναι εύχρηστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

- Στην ανάπτυξη αυτών των μαθησιακών πόρων συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και 
ενδιαφερόμενα μέρη. Το υλικό δοκιμάστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τα σχολεία που 
αποτελούν μέρος του προγράμματος «Σχολεία — Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
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- Σύγχρονο: Το «Europe@school» χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα και είναι επίκαιρο. 

- Αμερόληπτο: οι πληροφορίες παρέχονται με αμερόληπτο τρόπο. Οι μαθητές διαμορφώνουν τη 
δική τους άποψη. 

- Δημιουργικό και προτρεπτικό: Το «Europe@school» χρησιμοποιεί ενεργές και σύγχρονες 
μεθοδολογίες που εμπνέουν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να εξετάσουν το 
θέμα «Ευρώπη» στην τάξη και στο σχολείο. 

Το «Europe@school» ενσωματώνει μια σαφή παιδαγωγική προσέγγιση και ένα μοντέλο ανάπτυξης 
για τη διδασκαλία της Ευρώπης στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν στη Δήλωση του Παρισιού της ΕΕ 
(2015) που ζητεί την ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής στα κοινά 
και των κοινών αξιών της ΕΕ: «Πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η ανάπτυξη γνώσεων, 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και θεωρήσεων, ούτε ο ενστερνισμός θεμελιωδών αξιών, αλλά και η βοήθεια προς 
τους νέους ώστε να γίνουν ενεργά, υπεύθυνα, ελεύθερα σκεπτόμενα μέλη της κοινωνίας».

ΕΝΟΤΗΤΕΣ EUROPE@SCHOOL
1. Διαδικτυακό κουίζ για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 -  Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
 - Το διαδικτυακό κουίζ

2. Τα κράτη μέλη της ΕΕ:
 -  Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
 - Εκπαιδευτικό παιχνίδι
 -  Παρουσίαση 

3. Ιστορία και βασικές γνώσεις για την ΕΕ:
 -  Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
 - Εκπαιδευτικό παιχνίδι
 -  Παρουσίαση 
 -  Εκτυπώσιμο χρονολόγιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (2):
  - Απο 6 σε 27 κρατη μελη
  - Απο τον ανθρακα και τον χαλυβα στο κοινο νομισμα και ακομα παραπερα

4. H ΕΕ στην καθημερινή μας ζωή:
 -  Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
 - Εκπαιδευτικό παιχνίδι
 -  Παρουσίαση 

5. Αξίες της ΕΕ: 
 -  Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
 - Εκπαιδευτικό παιχνίδι
 - Άσκηση διαλόγου με προτάσεις

6. Παιχνίδι ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 -  Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
 - Παιχνίδι ρόλων με 5 σχετικά θέματα προς επιλογή
 -  Παρουσίαση της αξιολόγησης της άσκησης
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7. Πολυμεσικός γραμματισμός 
(η παρούσα ενότητα δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι από τον συντάκτη των άλλων 
ενοτήτων.)
 -  Εκπαιδευτικό παιχνίδι
 -  Παρουσίαση 

8. Γενικό εγχειρίδιο εκπαιδευτικού (το παρόν έγγραφο)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΆ ΓΙΆ ΤΉΝ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉ ΕΝΩΣΉ

• Η ΕΕ σε διαφάνειες: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_el

•  Διαδικτυακό παιχνίδι για την ΕΕ στην καθημερινή μας ζωή: : www.the12differences.eu 

•  Το γενικό διαδικτυακό κουίζ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΕΕ και το Κοινοβούλιο 
(15 λεπτά):  www.evropaikes-ekloges.eu/paihnidignoseon 

•   Φυλλάδιο η ΕΕ & εγώ: op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Η ΕΕ & εγώ διαδικτυακό κουίζ: europa.eu/learning-corner/quiz_el 

2. ΟΙ ΆΞΙΕΣ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΆΪΚΉΣ ΕΝΩΣΉΣ
• Το διαδικτυακό κουίζ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (10 με 

15 λεπτά): www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191205STO68454/kouiz-posa-
gnorizete-gia-ta-anthropina-dikaiomata-stin-ee 

3. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΆ ΒΡΕΙΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΆΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
• Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας historia-europa.ep.eu/el/ekpaideytikoi 

• Η Γωνιά της Μάθησης: europa.eu/learning-corner/quiz_el
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