
Σε κάθε χώρα έταιρο, συστάθηκε μια συμβουλευτική επιτροπή ενδιαφερομένων με σκοπό την

παροχή συμβουλών κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής και της περαιτέρω προσαρμογής

και οριστικοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος GEM IN σε τυπικά και μη τυπικά

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στις επιτροπές συμμετείχαν εκπαιδευτικοί φορείς και φορείς

χάραξης πολιτικής. Ζητήθηκε από τα μέλη να παράσχουν ανατροφοδότηση και 2 ή 3 συστάσεις

σχετικά με το είδος της αλλαγής της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ήθελαν να δουν,

σύμφωνα με τους στόχους του έργου. Συγκεκριμένα, τα μέλη πρότειναν να μεταφερθούν οι

πόροι στο Kahoot και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαιδευτικών παιχνιδιών για διαρκή

αντίκτυπο, έτσι ώστε το επιτραπέζιο παιχνίδι να γίνει πιο ψηφιακό. Επίσης, ανέφεραν ότι

απαιτείται κατάρτιση σχετικά με την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτότητα και περισσότεροι

πόροι προκειμένου να είναι σε θέση να διδάξουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις των

μαθητών/ριων.
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Σύνοψη

Η κοινοπραξία του έργου GEM IN είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει ότι μετά από πολλούς μήνες και
πολλή σκληρή δουλειά, το έργο ολοκληρώθηκε με
επιτυχία, επιτυγχάνοντας τον στόχο του. Για το λόγο
αυτό, οι εταίροι προχώρησαν στις ακόλουθες
δραστηριότητες προκειμένου να παρουσιάσουν τους
πόρους που δημιουργήθηκαν σε μαθητές, νέους,
εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής και να
προωθήσουν τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και
την εκπαίδευση για την παγκόσμια πολιτότητα.

Εθνικές συμβουλευτικές επιτροπές 
ενδιαφερομένων μερών



.

Εκπαιδεύσεις από ομότιμους σε ομότιμους

Ημέρα Κοινών Ευρωπαϊκών Αξιών

Σε κάθε χώρα διοργανώθηκαν εκπαιδεύσεις μεταξύ ομοτίμων, μέσω των οποίων οι
εκπαιδευτικοί και οι μη τυπικοί εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις πιλοτικές
δραστηριότητες διέδωσαν τους εκπαιδευτικούς πόρους του GEM IN στους/στις
συναδέλφους τους, τόσο από την ίδια εκπαιδευτική δομή όσο και από άλλες. Σύμφωνα με
τα σχόλιά τους, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν πόσο πολύτιμη είναι η προσέγγιση της
μάθησης μέσω παιχνιδιού προκειμένου να εμπλέξουν τους/τις μαθητές/ριες τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία με πιο δημιουργικό τρόπο. Ήταν ικανοποιημένοι από τις
δραστηριότητες που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Ανέφεραν ότι σίγουρα
θα προσπαθήσουν να ενσωματώσουν τους πόρους του GEM IN με τους/τις μαθητές/ριες
τους.

Σε κάθε μία από τις 5 χώρες υλοποίησης του έργου διοργανώθηκε μια κοινή ημέρα αξιών
της ΕΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε σχολεία, δημόσιους χώρους με σκοπό την
προώθηση των κοινών αξιών μέσω παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε νέους και
μαθητές/ριες. Μέσω της εκδήλωσης προσεγγίστηκαν περισσότεροι από 500 δάσκαλοι,
εκπαιδευτικοί, μαθητές και νέοι.
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endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Κοινοπραξία

Project No. 612209-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Στρογγυλά τραπέζια με υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και διευθυντές/ριες σχολείων 

Τα στρογγυλά τραπέζια με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους διευθυντές
σχολείων οργανώθηκαν στη χώρα κάθε εταίρου και αποσκοπούν στη δημιουργία
ευκαιριών για διάδοση και εμπλοκή άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Πράγματι, κατά τη
διάρκεια αυτών των περιστάσεων ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο στόχος της πρώτης
συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί το Παιδαγωγικό Κιτ και να συγκεντρωθούν τα
σχόλια από τη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, ενώ η δεύτερη συνάντηση
χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος παρουσίασης και διάδοσης του Επιμορφωτικού Πακέτου.

https://gem-in.eu/en/
https://www.facebook.com/Gem-In-100288265056471

