
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΡΓΟ 

Το ζργο DD@S – Δημοκρατικόσ Διάλογοσ ςτο χολείο, δίνει ζμφαςθ 

ςτθ χριςθ του διαλόγου ωσ τθ μζκοδο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

μιςαλλοδοξίασ και των διακρίςεων ςτο ςχολείο και τθν δθμιουργία 

μιασ χωρίσ αποκλειςμοφσ εκπαίδευςθσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Στοχεφει 

ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν απόκτθςθ αποτελεςματικϊν 

δεξιοτιτων διαλόγου με ςκοπό τθ διαχείριςθ δφςκολων καταςτάςεων 

που προζρχονται από το πλαίςιο τθσ κοινωνικοπολιτιςμικισ 

ποικιλομορφίασ ςτα ςχολεία. 

 

Με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου κα αναπτυχκοφν τα 

εξισ: ζνα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τον δθμοκρατικό 

διάλογο που βαςίηεται ςτθν μζκοδο τθσ παιχνιδοποίθςθσ, μια 

εργαλειοκικθ με εργαλεία και καλζσ πρακτικζσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ περιεχομζνου 

και οδθγοφ που κα βοθκά τισ ομάδεσ εκπαιδευτικϊν να αναπτφξουν 

και τισ δικζσ τουσ ειδικζσ περιπτϊςεισ κατάρτιςθσ, μια ςειρά από 

ενότθτεσ κατάρτιςθσ για εκπαιδευτικοφσ και τζλοσ, ζνα οδθγό με 

ςυςτάςεισ πολιτικισ. 

 

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Οι ςτόχοι του ζργου DD@S είναι: 

 Η ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ςχετικά με αμφιλεγόμενεσ 

καταςτάςεισ ςτο ςχολείο και τισ επιπτϊςεισ που μπορεί να 

ζχουν ςτο ςχολικό κλίμα. 

 Η υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

ςτοχαςτικισ τουσ ςκζψθσ και των δεξιοτιτων επικοινωνίασ και 

διαλόγου για αμφιλεγόμενα ηθτιματα, όπωσ θ κρθςκευτικι ι 

εκνοτικι μιςαλλοδοξία. 

 Η ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτο να 

αντιμετωπίηουν διαμάχεσ και καταςτάςεισ μιςαλλοδοξίασ ςτο 

ςχολείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το ζργο DD@S ξεκίνθςε 

επίςθμα τθν διαδικτυακι του 

ζρευνα! Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ 

ζρευνασ είναι να εντοπίςει τισ 

πραγματικζσ αμφιλεγόμενεσ 

καταςτάςεισ ςτα ςχολεία και 

να παρζχει εργαλεία και 

μεκόδουσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν 

αναγκϊν που προκφπτουν. 

 

Είςτε καθηγητήσ 

δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ; 

Θα κζλαμε τθ γνϊμθ ςασ. 

 

Κάντε κλικ ςτον ςφνδεςμο για 

να ςυμμετζχετε ςτθν ζρευνα: 

 

https://forms.gle/KBwRT5E1qb

LTJnbKA 
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Δθμοκρατικόσ Διάλογοσ ςτο Σχολείο 
Ζνα διαδικτυακό εργαλείο βαςιςμζνο ςτθν 

παιχνιδοποίθςθ για τθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν ςτθ χριςθ του δθμοκρατικοφ διαλόγου  

https://forms.gle/KBwRT5E1qbLTJnbKA
https://forms.gle/KBwRT5E1qbLTJnbKA


ΔΙΕΘΝΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Εναρκτήρια ςυνάντηςη 

Το ζργο DD@S ξεκίνθςε επίςθμα τισ δραςτθριότθτζσ του διαδικτυακά 

ςτισ 28 Ιανουαρίου 2022. Εκπρόςωποι από τουσ οκτϊ οργανιςμοφσ 

που ςυμμετζχουν ςτο ζργο, ςε τζςςερισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: Βζλγιο, 

Ιταλία, Κφπρο και Ελλάδα, ςυναντικθκαν διαδικτυακά για να 

ςυηθτιςουν τα πρϊτα βιματα και να ςχεδιάςουν τθ πορεία του 

ζργου. 

 

2η υνάντηςη 

Στισ 29 Μαρτίου 2022, θ κοινοπραξία ζργου DD@S πραγματοποίθςε 

τθ 2θ διαδικτυακι τθσ ςυνάντθςθ για να ςυηθτιςει τθν πρόοδο του 

πρϊτου παραδοτζου του ζργου, τθν Εργαλειοκικθ DD@S. 

 

3η υνάντηςη 

Στισ 13 Μαΐου 2022, θ κοινοπραξία είχε τθν τρίτθ τθσ ςυνάντθςθ για 

το ζργο DD@S κατά τθν οποία ςυγκεντρϊκθκαν ιδζεσ ςχετικά με τθ 

διεξαγωγι ομάδων εςτίαςθσ ςτο Βζλγιο, τθν Κφπρο, τθν Ελλάδα και 

τθν Ιταλία. 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ! 

Τουσ επόμενουσ μινεσ θ κοινοπραξία του ζργου κα αναλφςει τα 

δεδομζνα που κα ςυλλεχκοφν από τισ ζρευνεσ και τισ ομάδεσ 

εςτίαςθσ και κα αναπτφξει ζνα κεωρθτικό πλαίςιο για τθν 

εργαλειοκικθ DD@S, ςυμπεριλαμβανομζνων καλϊν πρακτικϊν για 

εκπαιδευτικοφσ και ςχολικζσ ομάδεσ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ 

εργαλειοκικθ, κάκε χϊρα εταίροσ κα ςυνεργαςτεί με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ για να οργανϊςει και να πραγματοποιιςει πιλοτικζσ 

δοκιμζσ για τθν αξιολόγθςθ του υλικοφ. Παράλλθλα με τισ πιλοτικζσ 

υλοποιιςεισ, οι εταίροι κα ξεκινιςουν τθν ανάπτυξθ του 

περιεχομζνου για τισ «Ενότθτεσ Κατάρτιςθσ των Εκπαιδευτικϊν». 

 

ΠΟΤ ΘΑ ΜΑ ΒΡΕΙΣΕ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ:  

https://ddasproject.eu/ 

 

Ακολουκείςτε μασ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ  

(Κάντε κλικ ςτο εικονίδιο) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΑΙΡΟΙ ΣΟ ΕΡΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/ddas-project
https://www.facebook.com/DDaS-104561472198140/?ref=page_internal
https://ddasproject.eu/
https://www.erasmushogeschool.be/nl
https://www.kta-zavelenberg.com/
https://cardet.org/
https://www.unic.ac.cy/
https://symplexis.eu/
https://intero.gr/
https://danilodolci.org/
http://www.iseinaudipareto.edu.it/home1/

