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Εισαγωγή 

 
Ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει γυναίκες μετανάστες σε εκείνες τις ικανότητες που θα 

διευκολύνουν την προσωπική τους ανάπτυξη και ενσωμάτωση στα πολιτισμικά και εκπαιδευτικά 

δρώμενα της χώρας που τις φιλοξενεί ενώ παράλληλα να μοιραστούν το δικό τους πολιτισμικό 

υπόβαθρο.  Για αυτό τον σκοπό θα λάβουν εκπαίδευση στις ακόλουθες Βασικές Ικανότητας:   

 

 ΒΙ 4 Ψηφιακή Ικανότητα   

 ΒΙ5: Προσωπική, Κοινωνική και Μεταγνωστική Ικανότητα, ΒΙ6_ Κοινωνικές ικανότητες και 

ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη 

 ΒΙ8: Πολιτιστική γνώση και έκφραση  

 

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 3 προγράμματα το καθένα 35 ωρών. Το κάθε πρόγραμμα 

στοχεύει να διεξάγει μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες αναπτύσσουν την σχετική ικανότητα 

 

Η εκπαίδευση αυτή θα είναι η βάση για την άσκηση της πολιτισμικής ιδιότητας του πολίτη μέσα από τις 

πρακτικές του InCommon Toolkit.  Οι γυναίκες θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν να 

αλληλεπιδρούν με το  ψηφιακό περιβάλλον, θα ενημερωθούν αναφορικά με τη σύνδεση της δικής τους 

κουλούρας με εκείνη της κοινότητας που τις φιλοξενεί,  θα είναι σε θέση να εκφραστούν και να δώσουν 

ανατροφοδότηση και τέλος θα ενημερωθούν για τη σημασία της μεταγνωστικής ικανότητας ως εργαλείο 

για προσωπική ανάπτυξη και αλληλεπίδραση με την κοινότητα.  
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Προφίλ συμμετεχόντων και προϋποθέσεις πρόσβασης 

Το προφίλ των συμμετεχόντων αναφέρεται σε γυναίκες μετανάστες οι οποίες είναι ενεργές σε 

διάφορους τομείς της ιδιότητας του πολίτη : κοινωνικούς, πολιτικούς οικονομικούς και πολιτισμικούς. 

Είναι ένα ευρύ προφίλ και συμπεριλαμβάνει γυναίκες οι οποίες είναι στα επίπεδα 2-4 της πολιτισμικής 

κλίμακας του InCommon (βλέπε Del 1.3 Cultural Citizenship Scale). Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν 

σε: 

 Γυναίκες που μπορεί να δεν έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία με περιορισμένες κοινωνικές 

επαφές αλλά είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε οργανωμένες δραστηριότητες για να 

αναπτύξουν την ψηφιακή, την πολιτιστική, την κοινωνική, την ιδιότητα του πολίτη και την 

μεταγνωστική ικανότητα.  Αυτές οι γυναίκες πιθανότατα δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία 

δραστηριότητα και είναι σημαντικό να εξηγήσουμε τι θα κερδίσουν συμμετέχοντας σε τέτοιου 

είδους δραστηριότητες 

 Οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία και επιθυμούν να βελτιώσουν την 

προσωπική τους θέση και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους προσφέρουν αυτοπεποίθηση 

στην ανάληψη πιο ενεργού ρόλου στην κοινωνία και οι οποίες διερευνούν μελλοντικές 

προοπτικές 

 Γυναίκες που είναι πολύ δραστήριες στην κοινωνία και που πιθανόν να προσφέρουν εθελοντκή 

εργασία, αλλά αισθάνονται ότι μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με στόχο την 

άσκηση αμειβόμενης εργασίας ή την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων μέσα στις κοινότητές τους. 

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τις γυναίκες που επιθυμούν να συμμετάσχουν εκτός της βασικής 

γλωσσικής επάρκειας (γλώσσα της χώρας υποδοχής ή αγγλικά). Επιπλέον, βάσει του προφίλ και 

των επιθυμιών τους, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορες δραστηριότητες από τα 3 

προγράμματα. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

Εκπαιδευτικό Υλικό στις 
Βασικές Ικανότητες 
 
ΒΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 4:  
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
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καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Εισαγωγή 

 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στην Ψηφιακή Ικανότητα εμπίπτει στο ευρωπαϊκό έργο  "InCommon 

Εργαλειοθήκη: Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την  άσκηση της ενεργού ιθαγένειας 

των μεταναστριών". 

Ο γενικός στόχος του έργου  InCommon είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της πολιτιστικής συμμετοχής 

των μεταναστριών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεσπίζονται τρεις κατευθυντήριες γραμμές: 

• Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω ατομικής ανάπτυξης και κατάρτισης 

σχετικά με τις Βασικές Ικανότητες του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. 

•  Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την κοινωνική ένταξη μέσω του πολιτισμού (Κλίμακα 

Πολιτιστικής Ιθαγένειας). 

•  Δημιουργία τοπικών δικτύων αποτελούμενων από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικούς 

φορείς. 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ώρες και αποτελείται από  5 ενότητες: 

 

Σύμφωνα με τη ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 20181,, η Ψηφιακή Ικανότητα 

περιλαμβάνει την  γεμάτη αυτοπεποίθηση, κριτική και υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τη 

δέσμευση στις  ψηφιακές τεχνολογίες στην μάθηση  στην εργασία και στη συμμετοχή στην κοινωνία. 

Περιλαμβάνει την πληροφορική και τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό  την επικοινωνία και τη συνεργασία, 

την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου 

                                                      
1 Τα άτομα πρέπει να κατανοήσουν πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την επικοινωνία, τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία και  πρέπει να γνωρίζουν τις ευκαιρίες, τους περιορισμούς, τα αποτελέσματα και τους 

κινδύνους τους. Πρέπει να κατανοήσουν τις γενικές αρχές, τους μηχανισμούς και τη λογική που διέπουν τις εξελισσόμενες 

ψηφιακές τεχνολογίες και να γνωρίζουν τη βασική λειτουργία και τη χρήση διαφόρων συσκευών, λογισμικού και δικτύων. Τα 

άτομα πρέπει να ακολουθήσουν μια κριτική προσέγγιση όσον αφορά την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τον αντίκτυπο των 

πληροφοριών και των δεδομένων που διατίθενται με ψηφιακά μέσα και να γνωρίζουν τις νομικές και ηθικές αρχές που 

εμπλέκονται στην εμπλοκή με τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Εισαγωγή Επεξεργασία 
πληροφοριών

Δημιουργία 
περιεχομένου

Επικοινωνία Ασφάλεια
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του προγραμματισμού), την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευεξίας και των 

ικανοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο), τα ζητήματα που σχετίζονται με την 

πνευματική ιδιοκτησία, την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη. 

 

Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης, πρόσβασης, φιλτραρίσματος, αξιολόγησης, 

δημιουργίας, προγραμματισμού και κοινής χρήσης ψηφιακού περιεχομένου. Η δέσμευση στις 

ψηφιακές τεχνολογίες και το περιεχόμενο απαιτεί μια αντανακλαστική και κριτική , αλλά περίεργη, 

ανοιχτόμυαλη και προνοητική στάση στην εξέλιξή τους. Απαιτεί επίσης μια ηθική, ασφαλή και 

υπεύθυνη προσέγγιση για τη χρήση αυτών των εργαλείων. 

 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στις μετανάστριες τις βασικές γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ για να μπορούν να ζουν και 

να λειτουργούν στη σημερινή ψηφιακή κοινωνία. Συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση αυτού του 

προγράμματος  οι γυναίκες θα μπορούν να χειρίζονται έναν υπολογιστή, ένα smartphone ή ένα tablet, 

να κάνουν βασικές διαμορφώσεις σε αυτές τις συσκευές, να αποθηκεύουν και να μοιράζονται αρχεία, 

να βρίσκουν, να αξιολογούν και να επεξεργάζονται πληροφορίες, να χρησιμοποιούν διαδικτυακές  

υπηρεσίες, να χρησιμοποιούν ένα  πρόγραμμα επεξεργασίας και του shareware, όπως το  movie 

maker, η επικοινωνία με τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφόρων εφαρμογών 

ανταλλαγής μηνυμάτων, η παρουσία στο Facebook και το Instagram και η κατανόηση των κυριότερων 

προβλημάτων ασφάλειας του διαδικτύου. 

 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης των  ΤΠΕ και πρέπει  να διαβάσει όλα τα σχετικά 

παραρτήματα και να εκτελεί τις δραστηριότητες πριν από την παράδοση. Επιπλέον, ο εκπαιδευτής 

πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει το σύνολο των δραστηριοτήτων που θεωρεί ότι είναι οι πλέον 

κατάλληλες με το επίπεδο γνώσης και κατανόησης της ομάδας στόχου (γυναίκες). 

 

Ο στόχος αυτού του προγράμματος  δεν είναι απαραίτητα να καλύψει όλα τα θέματα αλλά να 

προσφέρει ένα σύνολο δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στις μετανάστριες να ξεκινήσουν την εμπλοκή 

τους με τις  ψηφιακές τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν την ενεργό συμμετοχή τους και την κοινωνική 

ένταξη μέσα από τη συνεργασία με άλλους, θα αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους  προς τους 

προσωπικούς, κοινωνικούς ή εμπορικούς στόχους και θα τις ους εκθέσει στις διαθέσιμες 

πληροφορίες, επεξεργάζοντας τις πληροφορίες αυτές   με κριτικό μάτι.  
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Σύνοψη προγράμματος 

ΘΕΜΑ Δραστηριότητες ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Βασικά 

Λειτουργικών 

συστημάτων 

1.1.1 Χρήση Windows και εγκατάσταση Σημαντικών 

Ρυθμίσεων 

1.1.2 Προσαρμογή του  Start Menu, Taskbar και  

Χώρου Εργασίας 

1.1.3 Χρήση ενός  tablet ή  smartphone με  Android  

2 ώρες 

1.2. Αποθήκευση 1.2.1. Αποθήκευση αρχείων στον ΗΥ 

1.2.2. Έρευνα και μοίρασμα αρχείων σε 

Smartphones  

1.2.3. Αποθήκευση σε Cloud  – Εργασία με το  

Google drive 

3  ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2.1Χρήση του 

διαδικτύου 

2.1.1. Γνωριμία με την Εφαρμογή Περιήγησης 

Ιστοσελίδων  – Google Chrome 
1 ώρα 

2.2. Αναζήτηση για 

πληροφορίες 

2.2.1 Χρήση Μηχανής Αναζήτησης -  Αναζήτηση για 

μια εργασία 

2.2.2 Σύγκριση πηγών για αξιολόγηση πληροφοριών  

2 ώρες 

2.3. Διαδικτυακές 

υπηρεσίες 

2.3.1. Κράτηση εισιτηρίου και διαμονής και 

διαδικτυακές πληρωμές 

2.3.2. Ηλεκτρονική Τράπεζα 

2  ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

3.1. Χρήση 

Επεξεργαστή 

Κειμένου 

3.1.1. Δημιουργία μια επιστολής 

3 ώρες 

3.2. Φωτογραφίες και 

βίντεο 

3.2.1. Δημιουργία μιας κάρτας 

3.2.2. Μια ιστορία για να ακουστεί 
9 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ  4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

4.1. Επικοινωνία με 

ηλεκτρονικό 

μήνυμα 

4.1.1. Δημιουργία ενός λογαριασμού  Gmail   

4.1.2. Αποστολή και παραλαβή ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων 

4.1.3. Τώρα έχεις Επαφές! 

3 ώρες 
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4.2. Μέσα 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

4.2.1. Παρουσία στο  Facebook  

4.2.2. Αναζήτηση  φίλων 

4.2.3. Δημοσίευση(Posting), Μου  Aρέσει (Liking) και 

Μοίρασμα(Sharing) 

4.2.4. Οι φωτογραφίες μου στο Instagram 

6  ώρες 

4.3. Μηνύματα και 

επικοινωνία 

4.3.1. Ας μιλήσουμε χωρίς χρέωση!  

4.3.2. Χρήση του  Viber 
3 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

5.1. Διαδίκτυο 5.1.1. Κίνδυνοι από την χρήση του Διαδικτύου 

5.1.2. Ιοί / Δούρειοι ίπποι / Προφυλάξεις 
1 ώρα 
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Πρόγραμμα Κατάρτισης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Εισαγωγή 

Είναι σημαντικό να κάνουμε μια εισαγωγική συνάντηση με τα  άτομα  που θα  λάβουν μέρος στο 

πρόγραμμα. Η συνάντηση δεν θα είναι μεγάλης διάρκειας, καθότι τα άτομα που θα συμμετέχουν 

γνωρίζουν πολύ βασικά πράγματα για την δραστηριότητα. Μετά το καλωσόρισμα των γυναικών 

μεταναστριών ,η παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα προσπαθήσει να κτίσει ένα κοινό χώρο για τα 

άτομα που έχουν μαζευτεί για να την παρακολουθήσουν. 

 

Παραθέτουμε  διάφορες δραστηριότητες εδώ, αν και δεν είναι απαραίτητο να τις κάνουμε όλες. Ο 

εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δραστηριοτήτων ανάλογα με το ποια  πιστεύει ότι είναι  

καλύτερη  για το σκοπό του. Συνιστούμε να κάνετε δύο από αυτές, επιλέγοντας μεταξύ των δύο 

πρώτων (Παιχνίδι κύκλου 2 και Παιχνίδι κύκλου 3: δραστηριότητα 1 και 2) για την παρουσίαση των 

συμμετεχόντων και μεταξύ των δύο τελευταίων (Πόλεις και Χωριά και Το παιχνίδι πέντε ερωτήσεων : 

δραστηριότητα 3 και 4) για να κατανοήσετε τις  των προσωπικές πτυχές των γυναικών   που  τις 

οδήγησαν να συμμετέχουν  σε αυτή την εκπαίδευση. 

 

Αυτή η ενότητα αρχίζει με έναν σύντομο παγοθραύστη για να γίνουν οι γνωριμίες με τις 

συμμετέχουσες. Αυτή η εισαγωγική ενότητα αποτελεί προϋπόθεση πριν από τη διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων στις υπόλοιπες ενότητες. Στόχος της είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά με 

τα λειτουργικά συστήματα (ποια  είναι και η ποια χρήση τους) και δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας ενός υπολογιστή, ενός smartphone ή ενός tablet. 

Οι γυναίκες θα γνωρίσουν τα λειτουργικά συστήματα των Windows και Android, θα καταλάβουν πώς 

να πλοηγούν  σε συσκευές όπως ο υπολογιστής ή το smartphone, θα μάθουν πώς να προσαρμόζουν 

τις βασικές ρυθμίσεις και να κατανοούν πώς μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα σε αυτές τις 

συσκευές ή στο cloud . Αυτή η εισαγωγική ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

• Βασικά λειτουργικά συστήματα 

• Αποθήκευση 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι γυναίκες θα μπορούν να: 

 Εργαστούν σε ένα Η.Υ με λειτουργικό σύστημα Windows  

 Καθορίσουν βασικές ρυθμίσεις Windows  
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 Προσαρμόσουν το χώρο γραφείου  (Windows desktop)  

 Εργαστούν σε ένα smartphone.  

 Φυλάξουν και οργανώσουν τα αρχεία και τους φακέλους στο λειτουργικό σύστημα  Windows  

 Μετακινούν, Αντιγράφουν , Σβήνουν και Επαναφέρουν ένα αρχείο 

 Βρίσκουν και μοιράζονται αρχεία σε ένα smartphone 

 Χρησιμοποιούν για αποθήκευση cloud όπως το  the Google drive 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

1.1. Βασικά λειτουργικού συστήματος 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες  για να δοθούν στις εκπαιδευόμενες οι  βασικές 

πληροφορίες για το Λειτουργικό Σύστημα Windows  που θα θέσουν τα θεμέλια για τα επόμενα θέματα. 

Ένας σύντομος παγοθραύστης χρησιμοποιείται για την γνωριμία μεταξύ των συμμετεχουσών. 

 

1.1 Βασικα λειτουργικού συστήματος 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Παγοθραύστης για γνωριμία  

 Λειτουργικά Συστήματα για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και 

Smartphones/Tablets. 

 Σε ένα Η.Υ με Λειτουργικό Σύστημα  Windows OS 

o Άνοιγμα, Κλείσιμο, Ελαχιστοποίηση, Επαναφορά και Μεγιστοποίηση 

παραθύρων 

o Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) – Αλλαγή χώρας, Ημερομηνίας, 

Ώρας  και Γλώσσας 

o Προσαρμογή Χώρου Γραφείου,, Start Menu, Task Bar 

 Εργασία σε ένα Smartphone με Λειτουργικό Σύστημα  Android (Android OS) 

o  Ρυθμίζοντας το smartphone (Android) 

o Κουμπιά Πλοήγησης και Χειρονομίες στα  

o Quick Setting Bar 

o Launchers 

o Google Play και  Google Pay και προσαρμογή της οθόνης του 

o Αλλαγή των ρυθμίσεων  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 ΛΕΠΤΑ 

Ο Εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή για το τι είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα και 

θα αναφέρει διάφορά Λειτουργικά Συστήματα όπως τα Windows 8 ή 10, Linux, 

Android and iOS. Ο εκπαιδευτής θα χρησιμοποιήσει το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ WINDOWS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 35 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ζητήστε από τις συμμετέχουσες να χαλαρώσουν και να σας ακούσουν καθώς 

παρουσιάζεται τα windows . Ενημερώστε τις ότι είναι σημαντικό πρώτα να 

κατανοήσουν  και μετά να επαναλάβουν τα βήματα στην εργασία που θα 

ακολουθήσει. Να θυμάστε ότι τα άτομα που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες,  
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έχουν αγωνία και άγχος στην αρχή. Να δείχνεται αργά τα βήματα καθώς τα 

επεξηγείτε λεπτομερώς. Δώστε αρκετό χρόνο για πρακτική. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Διαβάστε το Παράρτημα 1.1.1.  και να είστε έτοιμοι να κάνετε σύντομη εισαγωγή 

στα Windows.  

Ο εκπαιδευτής  θα πρέπει να δείξει βήμα προς βήμα τα ακόλουθα: 

1 Εργασία με τα Windows (Άνοιγμα, Κλείσιμο, Ελαχιστοποίηση, 

Μεγιστοποίηση, Επαναφορά, Μεγέθυνση και Μετακίνηση) 

2 Άνοιγμα και Κλείσιμο Εφαρμογών 

3 Αλλαγή των ρυθμίσεων του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τον Πίνακα 

Ελέγχου (ημερομηνία, ώρα, Χώρα, γλώσσα) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να δείξει στις συμμετέχουσες  πώς να κινούνται στα 

Windows και πώς να κάνουν τις ακόλουθές εργασίες: 

1. Άνοιγμα, Κλείσιμο, Ελαχιστοποίηση, Μεγιστοποίηση, Επαναφορά ενός 

Παραθύρου 

2. Άνοιγμα και Κλείσιμο μιας εφαρμογής 

3. Άνοιγμά Πίνακα Ελέγχου και αλλαγή των ρυθμίσεων  του Η.Υ όπως ή ώρα 

Μετά από κάθε επίδειξη οι συμμετέχουσες θα επαναλαμβάνουν τα βήματα. 

Σύντομες εργασίες θα ανατίθενται στους εκπαιδευόμενες. Για παράδειγμα, στον 

Πίνακα γράψετε μια εργασία όπως: 

1. Ανοίξετε τον Πίνακα Έλεγχου 

2. Ανοίξετε και Ελαχιστοποιήστε την εφαρμογή MS Word 

3. Αλλάξετε την ημερομηνία του Η.Υ σε  XX/XX/XX 

4. Προσθέστε την γαλλική γλώσσα στην Η.Υ.  

Δώστε χρόνο στις εκπαιδευόμενες να κάνουν τις εργασίες αυτές. 

ΥΛΙΚΑ  Εκτυπώστε έως φυλλάδια το Παράρτημα  1.1.1. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη  με θρανία και καρέκλες 

 Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής  ανά συμμετέχουσα με  εγκατεστημένο 

λειτουργικό σύστημα Windows  

 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένο με τον προβολέα  
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ΠΗΓΕΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα  1.1.1. (PowerPoint) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MΕΝΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ(START MENU), ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ(TASKBAR) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(DESKTOP) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

 Ζητήστε από τις συμμετέχουσες να χαλαρώσουν και να σας ακούσουν καθώς 

παρουσιάζεται πώς να προσαρμόσετε το Μενού Εκκίνησης, Γραμμή Εργασίας και 

Περιοχή Γραφείου. Ενημερώστε τους ότι είναι σημαντικό πρώτα να κατανοήσουν  

και μετά να επαναλάβουν τα βήματα στην εργασία που θα ακολουθήσει. Να 

θυμάστε ότι τα άτομα που δεν έχουν Ψηφιακές Δεξιότητες,  έχουν αγωνία και 

άγχος στην αρχή. Να δείχνεται αργά τα βήματα καθώς τα επεξηγείτε λεπτομερώς. 

Δώστε αρκετό χρόνο για πρακτική. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να δείξει βήμα προς βήμα πως: 

1. Να προσαρμόσουν το Γραφείο Εργασίας (προσθήκη/μετακίνηση εικονιδίων, 

προσθήκη συντομιών(shortcuts), αλλαγή φόντου   

2. Προσαρμογή της Γραμμής Εργασίας 

3. Προσαρμογή του Μενού Εκκίνησης 

Μετά από κάθε επίδειξη οι συμμετέχουσες θα επαναλαμβάνουν τα βήματα. 

Σύντομες εργασίες θα ανατίθενται στους εκπαιδευόμενες (π.χ δημιουργία 

συντομιού  για το MS Word στον Χώρο Γραφείου). 

ΕΦΑΡΤΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

O εκπαιδευτής θα δείξει πώς να μετακινήστε μέσα στα  windows και πώς να 

κάνετε τις ακόλουθες εργασίες : 

1. Προσαρμογή του Χώρου Γραφείου (προσθήκη/μετακίνηση εικονιδίων, 

προσθήκη συντομιών(shortcuts), αλλαγή φόντου ) 

2. Προσαρμογή της γραμμής Εργασίας 

3. Προσαρμογή του Μενού Εκκίνησης  

Μετά από κάθε επίδειξη, οι εκπαιδευόμενες πρέπει να επαναλάβουν τα βήματα. 

Σύντομες εργασίες ανατίθενται σε αυτές (π.χ. προσθέστε το κάλαθο Ανακύκλωσης 

στο χώρο εργασίας ) 

ΥΛΙΚΑ  Εκτυπώστε ως φυλλάδια το Παράρτημα 1.1.2. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ένα ανά συμμετέχουσα με  

εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows  

 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένο με τον προβολέα  

ΠΗΓΕΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1.1.2. (PowerPoint) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΧΡΗΣΗ TABLET Η  SMARTPHONE ΜΕ  ANDROID 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ζητήστε από τις εκπαιδευόμενες να χαλαρώσουν και να σας ακούσουν καθώς 

παρουσιάζεται πώς να χρησιμοποιούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τηλεφώνου  

με λειτουργικό σύστημα android . Ενημερώστε τους ότι είναι σημαντικό πρώτα να 

κατανοήσουν  και μετά να επαναλάβουν τα βήματα στην εργασία που θα 

ακολουθήσει. Να θυμάστε ότι τα άτομα που δεν έχουν Ψηφιακές Δεξιότητες, 

έχουν αγωνία και άγχος στην αρχή. Να δείχνεται αργά τα βήματα καθώς τα 

επεξηγείτε λεπτομερώς. Δώστε αρκετό χρόνο για πρακτική. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει την βασική χρήση ενός  android Smartphone 

και πρέπει να δείξει όλα τα βήματα όπως περιγράφονται στο Παράρτημα  1.1.3. 

Ειδικά, ο εκπαιδευτής  πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα  : 

o Τα Κουμπιά Πλοήγησης(Navigation Buttons) και τις 

Χειρονομίες(Gestures) στα  Smartphones  

o Το  Quick Setting Bar 

o Launchers 

o Google Pay  

o Προσαρμογή περισσότερων στοιχείων  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας την παρουσίαση στο Παράρτημα 1.1.3.  

Χρησιμοποιήστε το  εξομοιωτή android (μπορείτε να το κατεβάσετε από την 

ιστοσελίδα https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download  για σκοπούς 

επίδειξης). 

Δώστε χρόνο στις εκπαιδευόμενες να πειραματιστούν με το  εξομοιωτή για  

android smartphones  που είναι εγκατεστημένος στον Η.Υ. τους. Δώστε τους 

μικρές εργασίες  για να επιβεβαιώστε ότι έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες για να τις 

κάνουν. 

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
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ΥΛΙΚΑ Εκτυπώστε το Παράρτημα  1.1.3. (PowerPoint) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης  εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής  ανά συμμετέχουσα με  εγκατεστημένο 

λειτουργικό σύστημα Windows  

 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένο με τον προβολέα  

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα  1.1.3 (PowerPoint) 

Παράρτημα1.1.4 (URL: https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download) 

 

 

  

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
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1.2. Αποθήκευση 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για να παρέχουν στις εκπαιδευόμενες  τις βασικές 

πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση αρχείων τόσο σε υπολογιστή όσο και σε smartphone / 

tablet. Είναι σημαντικό για τις συμμετέχουσες να γνωρίζουν τη σημασία της οργάνωσης των αρχείων 

τους σε φακέλους, τους τρόπους μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και μετονομασίας αρχείων και 

φακέλων και τη βασική κατανόηση της αποθήκευσης σε smartphones. Επιπλέον, θα κατανοήσουν τον 

τρόπο λειτουργίας της αποθήκευσής σε Cloud . 

1.2. Αποθηκευση  

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Επιλογές αποθήκευσης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σε 

smartphones/tablets  

 Κατανόηση των υπηρεσιών Cloud  

 Η δομή των αρχείων σε ένα Η.Υ 

 Δημιουργία Φακέλων και Αρχείων σε ένα Η.Υ. 

 Μετακίνηση, Αντιγραφή, Σβήσιμο και Επαναφορά σβησμένων φακέλων και 

Αρχείων σε ένα Η.Υ.  

 Αναζήτηση ενός αρχείου στον Η.Υ. 

 Εντοπισμός και μοίρασμα δεδομένων (αρχείων ) σε smartphones/tablets 

 Χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία Cloud –Χρήση του  Google drive από ένα 

Η.Υ και ένα  smartphone 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή σχετικά με το τι θα καλύψει η ενότητα, 

εξηγώντας τις διάφορες επιλογές αποθήκευσης αρχείων σε υπολογιστές και 

smartphones / tablet. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το Παράρτημα 1.2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ Η.Υ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ζητήστε από τις εκπαιδευόμενες να χαλαρώσουν και να σας ακούσουν καθώς 

παρουσιάζεται πώς να οργανώνουν τα αρχεία τους σε ένα Η.Υ. Ενημερώστε τις 

συμμετέχουσες ότι είναι σημαντικό πρώτα να κατανοήσουν  και μετά να 

επαναλάβουν τα βήματα στην εργασία που θα ακολουθήσει. Να θυμάστε ότι τα 

άτομα που δεν έχουν Ψηφιακές Δεξιότητες έχουν αγωνία και άγχος στην αρχή. Να 

δείχνετε αργά τα βήματα καθώς τα επεξηγείτε λεπτομερώς. Δώστε αρκετό χρόνο 

για πρακτική. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο εκπαιδευτής  πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλοι οι Η.Υ έχουν εγκατεστημένα 
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ΔΡΑΣΗΤΡΙΟΤΗΤΑ Windows (κατά προτίμηση την ίδια έκδοση).  Επιπλέον ο εκπαιδευτής θα πρέπει 

να διαβάσει τις πληροφορίες του Παραρτήματος 1.2.1. Ο εκπαιδευτής πρέπει να 

μπορεί να  κάνει τα ακόλουθα για να τα δείξει στις εκπαιδευόμενες: 

 Δημιουργία και Σβήσιμο Φακέλου σε ένα Δίσκο (Π.χ. στον σκληρό δίσκο) 

 Δημιουργία και Σβήσιμο ενός αρχείου 

 Μετακίνηση και Αντιγραφή ενός αρχείου από ένα φάκελο σε άλλο φάκελο ή 

από ένα οδηγό σε άλλο οδηγό  

 Επαναφορά σβησμένων Αρχείων και Φακέλων από τον Κάλαθο 

Ανακύκλωσης 

 Έρευνα για ένα αρχείο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας το Παράρτημα 1.2.1. Δείξετε τα βήματα για γίνει μια 

εργασία ( όπως αναγράφεται και στην παρουσίαση  PowerPoint). Όταν δείχνετε τα 

βήματα , ζητήστε από τις εκπαιδευόμενες  να γράφουν τα βήματα στο Παράτημα 

1.2.1.1H. 

Αναθέστε τους σύντομες εργασίες για να βεβαιωθείτε ότι απέκτησαν τις ικανότητες 

για να τις εκτελέσουν. 

Παράδειγμα: 

Γράψετε στον πίνακα 5 εργασίες που πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευόμενες  

1. Δημιουργήστε ένα φάκελο στον οδηγό C με ονομασία “Digital” 

2. Αντιγράψετε μια εικόνα από τον φάκελο με τις εικόνες στο 

φάκελο“Digital” 

3. Σβήστε την εικόνα από τον φάκελο “Digital” 

4. Επαναφέρετε την εικόνα από τον Κάλαθο Ανακύκλωσης( Recycle bin). 

5. Κάνετε μια έρευνα για την εικόνα με την ονομασία  “name of picture 

restored” 

Δώστε επιπρόσθετο χρόνο στις συμμετέχουσες για να πειραματιστούν .  

ΥΛΙΚΑ 

Εκτυπώστε το Παράρτημα  1.2.1 

Εκτυπώστε το φυλλάδιο 1.2.1.H1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ένας Η.Υ  ανά συμμετέχουσα με  εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 

Windows  
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 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένο με τον προβολέα  

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα1.2.1 (PowerPoint) 

Παράρτημα 1.2.1.H1 (Φυλλάδιο) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ SMARTPHONES 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Όταν εργάζεστε με ένα smartphone ή  ένα  tablet ,τα βίντεο, οι εικόνες,  ή μουσική 

και τα έγγραφά και τα έγγραφά που κατεβάζετε φυλάγονται στην συσκευή. Έτσι 

είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενες να κατανοήσουν που αποθηκεύονται αυτά τα 

αρχεία και πως μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα μοιράζονται. 

Το επίκεντρο της δραστηριότητας αυτής είναι  η χρήση τη εφαρμογής MyFiles που 

είναι μια εφαρμογή που είναι προεγκατεστημένη σε τηλέφωνα android και η κοινή 

χρήση  ενός αρχείου με την χρήση  Bluetooth ή  χρησιμοποιώντας καλώδιο. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την εφαρμογή MyFiles καθώς 

και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μοιραστεί ένα αρχείο μέσω Bluetooth ή 

χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εντοπίσει οποιοδήποτε τύπο αρχείου χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή. Για 

να εκτελέσετε αυτήν τη δραστηριότητα χρειάζεστε τουλάχιστον 4 χρήστες 

τηλεφώνων  smartphone στην τάξη σας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μοιράστε τις εκπαιδευόμενες σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα 

smartphone.  

Οι εκπαιδευόμενες πρέπει να :  

 Βγάλουν μια φωτογραφία με το smartphone τους.  

 Τραβήξουν ένα βίντεο με το smartphone τους. 

 Να χρησιμοποιούσουν το MyFiles  για να εντοπίσουν την φωτογραφία  

και το βίντεο που έβγαλαν. 

Εξηγήστε πως τα δεδομένα είναι οργανωμένα στην MyFolder . 

 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στα κινητά τους 

 Εξηγήστε  βήμα προς βήμα πώς να στείλουν την φωτογραφία στην άλλη 

ομάδα στην τάξη τους. 

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο για να στείλετε το βίντεο στον Η.Υ. 
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 Ζητήστε από τις  εκπαιδευόμενες  να γράψουν στο φυλλάδιο 1.2.2.H1 τα 

βήματα που ακολούθησαν για να στείλουν την φωτογραφία με την χρήση 

του Bluetooth και χρησιμοποιώντας το σύρμα..  

ΥΛΙΚΑ Παράρτημα 1.2.2.H1 (Φυλλάδιο) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη  με θρανία και καρέκλες 

 4 smartphones ή  tablets 

 Τέσσερεις Η.Υ 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1.2.2.H1 (Φυλλάδιο) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ CLOUD  – ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE DRIVE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι συμμετέχουσες  να δημιουργήσουν 

έναν λογαριασμό Google και να δουν για πρώτη φορά  το Google Drive, που είναι 

η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη υπηρεσία Cloud. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να προετοιμαστεί διαβάζοντας και εξασκώντας τα βήματα 

στο Φυλλάδιο1.2.3.H1  και Φυλλάδιο  1.2.3.H2 καθώς και παρακολουθώντας το 

βίντεο στην ιστοσελίδα https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Διανείμετε  στις εκπαιδευόμενες το Φυλλάδιο 1.2.3.H1.  Κάνετε τα βήματα που 

αναφέρονται στο φυλλάδιο ενώ δείχνετε τα βήματα  χρησιμοποιώντας ένα Η.Υ. 

που είναι συνδεδεμένος με ένα προβολέα , έτσι η κάθε καταρτιζόμενη να 

δημιουργήσει ένα λογαριασμό Google. 

Στην συνέχεια δείξετε στις εκπαιδευόμενες  το βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk  που εξηγεί πως εργάζεται το 

Google Drive . 

Ακολούθως, διανείμετε στις εκπαιδευόμενες το Φυλλάδιο 1.2.3.H2  και δείξετε 

βήμα με βήμα πως : 

a) Να κινούνται στο Google Drive 

b) Να ανεβάζουν ένα έγγραφο από τον τοπικό δίσκο στο Google Drive 

c) Να έχουν πρόσβαση σε ένα αρχείο που είναι φυλαγμένο  στο Google 

Drive  από το smartphone  

https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
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ΥΛΙΚΑ Φυλλάδια για τις εκπαιδευόμενες με βήμα προς βήμα οδηγίες 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη  με θρανία και καρέκλες 

  Ένα H.Y  ανά συμμετέχουσα 

 Τέσσερα  tablets ή  smartphones 

 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένο με ένα προβολέα 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1.2.3.H1  (Φυλλάδιο) 

Παράρτημα1.2.3.H2  (Φυλλάδιο) 

Παράρτημα1.2.4. (Βίντεο) 

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-HU9Z5gtQVk
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Εισαγωγή 

 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι οι γυναίκες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την 

επεξεργασία πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Η εκμάθηση του τρόπου χρήσης του διαδικτύου, η 

εύρεση πληροφοριών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων διαδικτυακών  υπηρεσιών θα “ανοίξει το 

μυαλό”, θα προσφέρει ευκαιρίες και θα συμβάλει στον στόχο  του έργου InCommon τη ενεργό  

συμμετοχή στα κοινά. Η κατάκτηση  της τέχνης της εξεύρεσης πληροφοριών, ο προβληματισμός για 

τις πληροφορίες  και η επεξεργασία των πληροφοριών με ένα κριτικό  μάτι είναι μια βασική δεξιότητα 

στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. Η Ενότητα για την Επεξεργασία Πληροφοριών περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα θέματα: 

• Χρήση του διαδικτύου 

•  Αναζήτηση πληροφοριών 

• Διαδικτυακές υπηρεσίες 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, οι γυναίκες θα: 

1. Κατανοούν πως λειτουργεί το Διαδίκτυο 

2. Μπορούν να χρησιμοποιούν το Google Browser,  

3. Κατανοούν πώς να βρουν μια ιστοσελίδα ή μια σελίδα με URL και πώς να κάνουν πλοήγηση 

σε αυτή  

4. Μπορούν να χρησιμοποιούν το Ιστορικό (History) και τα  Bookmarks   

5. Κατανοούν την ανάγκη για προβληματισμό και επεξεργασία των πληροφοριών με κριτικό μάτι 

6. Μπορούν να χρησιμοποιούν την Μηχανή Αναζήτησης Google 

7. Μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

2.1. Χρήση διαδικτίου 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες  για να προσφέρουν στις εκπαιδευόμενες  βασικές γνώσεις 

σχετικά με το τι είναι το Διαδίκτυο, τι είναι μια διεύθυνση στο Διαδίκτυο, τι είναι μια διεύθυνση URL και 

τις δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή  

περιήγησης ιστοσελίδας(browser). 

2.1 Χρήση του διαδικτιου 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Διαδίκτυο  

 Εφαρμογή περιήγησης ιστοσελίδας(Browser) 

 Πλοήγηση με την χρήση του Google Chrome 

 Άνοιγμα μιας  Νέας Καρτέλας /Νέου Παραθύρου και Incognito Window 

 Ιστορικό(History) και  Bookmarks 

 Εκτύπωση 

 Έρευνα 

 Διαδικτυακός  κρατήσεις και πληρωμές 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 15 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή  στο διαδίκτυο, την εφαρμογή περιήγησης 

ιστοσελίδας, τις διάφορες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες (όπως Internet Explorer 

και  Google Chrome)  και την διεύθυνση ιστοσελίδας( internet address). O 

εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.1. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ– GOOGLE CHROME 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Τα προγράμματα περιήγησης Ιστοσελίδων  είναι τα μέσα για να επισκεφτείτε μια 

ιστοσελίδα καθώς και για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών εργασιών όπως η 

πραγματοποίηση κρατήσεων και πληρωμών. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας 

είναι οι εκπαιδευόμενες να εξοικειωθούν με το  Πρόγραμμα Περιήγησης 

Ιστοσελίδων  Google Chrome και τη διεύθυνση ιστοσελίδας (URL) 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Διαβάστε το  Παράρτημα 2.1.1. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι έτοιμος να δείξει βήμα προς βήμα πως: 

1. Να επισκεφτούν μια ιστοσελίδα 
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2. Κάνουν πλοήγηση σε μια ιστοσελίδα 

3. Χρησιμοποιούν τα κουμπιά  Back, Forward και Reload 

4. Ανοίγουν μια σελίδας σε new tab, new window και incognito tab 

5. Χρησιμοποιούν το Ιστορικό και κατανοούν την χρησιμότητα του 

6. Καθαρίζουν το Ιστορικό 

7. Πώς να χρησιμοποιούν τα Bookmarks  και να εξηγούν την χρησιμότητα 

τους 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ξεκινήστε με την παρουσίαση στο Παράρτημα 2.1.1. Καθώς δείχνετε την 

παρουσίαση, ανοίξετε το Google Chrome  και δείξετε τα βήματα βήμα προς βήμα 

για κάθε μια από τις ακόλουθές εργασίες 

1. Πληκτρολόγηση του  URL of μιας ιστοσελίδας 

2. Πλοήγηση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης 

Back και  Forward 

3. Άνοιγμα και σβήσιμο του Ιστορικού(History) 

4. Προσθήκη και αλλαγή  των Bookmarks 

Μετά από κάθε επίδειξη οι εκπαιδευόμενες θα επαναλαμβάνουν τα βήματα. Θα 

ανατεθούν σε αυτές σύντομες εργασίες. Για παράδειγμα, στο πίνακα γράψετε μια 

διεύθυνση μιας ιστοσελίδας  και στην συνέχεια γράψετε τις πιο πάνω εργασίες για 

να τις κάνουν οι εκπαιδευόμενες. 

Δώστε λίγο χρόνο στις εκπαιδευόμενες να πειραματιστούν μόνες τους. 

ΥΛΙΚΑ  Τυπώστε στο Παράρτημα 2.1.1. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ένας Η.Υ ανά άτομο με εγκατεστημένα Windows 

 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένος με ένα προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.1.1. (PowerPoint) 
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2.2. Αναζήτηση για πληροφορίες  

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενες να εξοικειωθούν με την 

Μηχανή Αναζήτησης  Google. 

2.2. Αναζητηση για πληροφοριες 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

o Μηχανή Αναζήτησης Google 

o Βλέποντας τα αποτελέσματα της έρευνας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 ΛΕΠΤΑ 
Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι ή Μηχανή Αναζήτησης  

κάνοντας αναφορά στην Μηχανή Αναζήτησης Google. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να εξοικειώσει τις συμμετέχουσες με τη 

μηχανή αναζήτησης Google. Έχει ανατεθεί στις εκπαιδευόμενες  η εργασία  

«Εύρεση εργασίας». Πρέπει να εκτυπώσουν τα ευρήματά τους και να τα 

παρουσιάσουν στην υπόλοιπη ομάδα, καθώς και να εξηγήσουν πώς μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για τη δουλειά. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Κάνετε μια έρευνα για να δείτε πιθανές ιστοσελίδες που προσφέρουν 

ευκαιρίες εργοδότησης για να καθοδηγήσετε τις συμμετέχουσες κατά την 

διάρκεια της εργασίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ξεκινήστε το  Google Chrome και πηγαίνετε στην σελίδα 

www.google.com 

 Ρωτήσετε τις εκπαιδευόμενες τι αναζητούν 

 Εξηγήστε τις επιλογές , ALL, Images  και  Videos που παρουσιάζονται  

πάνω από τα αποτελέσματα καθώς και το  ad sign (διαφήμιση) μπροστά 

από το αποτέλεσμα 

Εργασία: Ρωτήστε τις εκπαιδευόμενες να: 

 Αναζητήσουν μια εργασία της επιλογής τους στην χώρα φιλοξενίας  

http://www.google.com/
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 Παρουσιάσουν 3 πιθανές εργασίες που βρήκαν 

 Εξηγήσουν στην τάξη τι πρέπει να γίνει  για να κάνουν  αίτηση στην 

εργασία 

ΥΛΙΚΑ Κανένα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές , ένας ανά άτομο με εγκατεστημένα Windows 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με ένα προβολέα  

 Ένας εκτυπωτής 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κανένα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  50 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των συμμετεχουσών  με το 

Πρόγραμμα Περιήγησης Ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, τη  Μηχανή Αναζήτησης 

Google καθώς και η εισαγωγή της ανάγκης αξιολόγησης της εγκυρότητας και της 

υποκειμενικότητας των ειδήσεων που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. Έχει 

ανατεθεί στις εκπαιδευόμενες  μια εργασία «Συγκρίνοντας τις  πηγές για την 

αξιολόγηση των πληροφοριών». Στόχος είναι να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες  δύο 

τοπικών  εφημερίδων  και να διαβάσουν  την ίδια είδηση  και στις δύο εφημερίδες 

και να αξιολογήσουν  αν υπάρχουν διαφορές στις απόψεις που εκφράζουν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Βρείτε 2 διαδικτυακές εφημερίδες  κατά προτίμηση με διαφορετικές 

πολιτικές απόψεις. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Γράψετε στον πίνακα τις διευθύνσεις δυο διαδικτυακών εφημερίδων 

 Οι εκπαιδευόμενες θα μοιραστούν σε ομάδες των 4 ατόμων 

Ομαδική Εργασία: Ζητήστε από τις ομάδες να : 

 Βρουν μια είδηση που παρουσιάζεται και στις δυο διαδικτυακές 

εφημερίδες και να τις διαβάσουν προσεκτικά. 

 Αξιολογήσουν  κατά πόσο η πληροφορία ισχύει , κάνοντας έρευνας στις 
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ειδήσεις στο  Google 

  Αξιολογήσουν κατά πόσο οι συγγραφείς των άρθρο στις 2 διαδικτυακές 

εφημερίδες παρουσιάζονται να είναι  υποκειμενικοί. 

ΥΛΙΚΑ Κανένα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές , ένας Η.Υ. ανά άτομο με εγκατεστημένα 

Windows 

 Ένα Η.Υ. συνδεδεμένος με ένα προβολέα  

 Ένας εκτυπωτής 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κανένα 
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2.3.Διαδικτυακές Υπηρεσίες 
 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες έτσι ώστε οι συμμετέχουσες να εξοικειωθούν με τις 

διαδικτυακές κρατήσεις, την ηλεκτρονική τράπεζα και το paypal. 

2.3 Διαδικτυακές υπηρεσίες 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Διαδικτυακές Κρατήσεις 

 Διαδικτυακές  Πληρωμές 

 Ηλεκτρονική Τράπεζα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 15 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στο είδος των υπηρεσιών που 

προσφέρονται διαδικτυακά όπως κρατήσεις, πληρωμές, ηλεκτρονική τράπεζα και   

paypal.  Θα ακολουθήσει μια σύντομη συζήτηση για να κατανοήσει κατά πόσο οι 

συμμετέχουσες χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδικτυακή υπηρεσία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχουσες με 

τις διαδικτυακές  υπηρεσίες όπως η κράτηση εισιτήριων και διαμονή σε 

ξενοδοχεία. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Κάντε μια αναζήτηση για να δείτε πιθανές ιστοσελίδες που προσφέρουν online 

κρατήσεις για αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή και εξασκηθείτε στο πώς να 

κάνετε μια κράτηση διαδικτυακά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ξεκινήστε δείχνοντας πως μπορείτε να κρατήσετε ένα εισιτήριο 

χρησιμοποιώντας μια ιστοσελίδα για διαδικτυακή κράτηση εισιτηρίων. 

2. Δείξετε χρησιμοποιώντας το booking.com  πως μπορείτε να βρείτε και να 

κάνετε μια κράτηση για διαμονή. 

3. Εξηγήστε πως μπορείτε να κάνετε μια πληρωμή επισημαίνοντας την σημασία 

να κάνετε την σωστή κράτηση αφού δεν είναι δυνατή πάντοτε η επιστροφή 

των χρημάτων σας. Επίσης επισημάνετε την ασφάλεια των πληρωμών σας.  

Εργασία: Δίνετε στις εκπαιδευόμενες ένας προορισμός ( μια πόλη σε μια άλλη 

χώρα). Ζητήστε τους να αναζητήσουν ένα εισιτήριο και διαμονή στον προορισμό 

τους και να προχωρήσουν με την κράτηση τους μέχρι το σημείο στο οποίο θα 

τους ζητηθεί να γίνει πληρωμή με VISA  ή με άλλη μέθοδο. 
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ΥΛΙΚΑ Κανένα 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑΤΑ Κανένα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45 λεπτά 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να κατανοήσουν  το 

είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται διαδικτυακά από τις τράπεζες και να 

πληροφορηθούν για τα θέματα ασφάλειας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Διαβάστε προσεκτικά το Παράρτημα 2.3.2. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Συζήτηση: Ρωτήστε τις συμμετέχουσες εάν  έχουν ένα ηλεκτρονικό 

λογαριασμό τράπεζας. Τον χρησιμοποιούν; 

2. Δείξετε την παρουσίαση από το Παράρτημα 2.3.2.Εξηγήστε τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται ηλεκτρονικά  από τις περισσότερες τράπεζες και ποια 

είναι τα θέματα ασφάλειας.  

3. Δώστε χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. 

4. Ο εκπαιδευτής( εάν μπορεί) μπορεί να επιδείξει τις δικές τους ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες 

ΥΛΙΚΑ Παράρτημα 2.3.2.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.3.2. (PowerPoint) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 
Εισαγωγή 

 
Είναι σημαντικό να μπορείτε να δημιουργείτε περιεχόμενο, όπως να γράφετε μια επιστολή στις 

κυβερνητικές αρχές ή να δημιουργείτε μια καρτ ποστάλ για να στείλετε στους φίλους σας ή να 

εκφράσετε τα συναισθήματά σας ή τις εμπειρίες σας και να τα μοιραστείτε με φίλους ή κοινό. 

 

Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να διδάξει  τις γυναίκες πως να χρησιμοποιούν ένα Επεξεργαστή 

Κειμένου για να δημιουργούν περιεχόμενο. Επιπλέον,  η ενότητα αυτή διδάσκει τις γυναίκες  πώς να 

είναι δημιουργικές χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ. Η Ενότητα σχετικά με τη δημιουργία περιεχομένου 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

 

 Χρήση Επεξεργαστή Κειμένου(Editor) 

 Φωτογραφίες και Βίντεο 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι γυναίκες θα μπορούν να : 

 

1 Χρησιμοποιούν τον Επεξεργαστή Κειμένου MSWord  για να δημιουργήσουν περιεχόμενο 

2 Κατεβάζουν Φωτογραφίες και Βίντεο από το διαδίκτυο και να δημιουργούν δικό τους 

περιεχόμενο 

3 Δημιουργούν σύντομές ταινίες χρησιμοποιώντας το λογισμικό movie maker  

4 Εκφράζουν τις επιθυμίες τους, τις σκέψεις τους και τα αισθήματα χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό  movie maker 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

3.1. Χρήση Επεξεργαστή Κειμένου 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για να παρέχουν στις συμμετέχουσες  βασικές 

πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσουν  περιεχόμενο με την χρήση ενός Επεξεργαστή Κειμένου 

(Text Editor), το Διαδίκτυο και άλλα δωρεάν λογισμικά όπως το Movie Maker. 

3.1. Χρήση επεξεργαστή κειμένου 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

o Επεξεργαστής Κειμένου(Editor) 

o Μορφοποίηση χαρακτήρων 

o Μορφοποίηση παραγράφου 

o Εκτύπωση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 ΛΕΠΤΑ 
Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στον  τι είναι Επεξεργαστής Κειμένου 

δίνοντας παραδείγματα επεξεργαστών  όπως Word και  Open Office 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 170 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι οι εκπαιδευόμενες να εξοικειωθούν με ένα  

Επεξεργαστή Κειμένου  όπως το Microsoft Word.  Μέχρι το τέλος της 

δραστηριότητας αυτής οι εκπαιδευόμενες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να 

δημιουργήσουν μια επιστολή ή ένα σύντομο κείμενο, να κάνουν βασικές 

μορφοποιήσεις σε αυτό, να φυλάγουν και να εκτυπώνουν  την επιστολή ή το 

κείμενο τους.. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δείξει βήμα προς βήμα πώς 

να : 

1. Πληκτρολογούν ένα κείμενο  και κάνουν βασικές μορφοποιήσεις 

χρησιμοποιώντας ένα Επεξεργαστή Κειμένου 

2. Εκτυπώνουν 

3. Φυλάγουν, Κλείνουν και Ανοίγουν ένα κείμενο 

Μετά την επίδειξη, οι εκπαιδευόμενες θα επαναλάβουν τα βήματα. Θα  τους 

ανατεθούν μικρές εργασίες. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά δείχνοντας  δείχνει πώς να ανοίξουν  τον 

Επεξεργαστή Κειμένου, 

2. Δίνετε αρκετός χρόνος στις εκπαιδευόμενες για να πληκτρολογήσουν την 

επιστολή από το  φυλλάδιο H.3.1.1.H1 

3. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το Παράρτημα   3.1.1 για να 

εξήγηση την βασική μορφοποίηση, την φύλαξη και την εκτύπωση. Οι 

εκπαιδευόμενες κάνουν τις ίδιες εργασίες  στα έγγραφά τους. 

4. Ο εκπαιδευτή μπορεί να διανέμει ένα 2ο μορφοποιημένο κείμενο και να 

ζητήσει από τις εκπαιδευόμενες να το δημιουργήσουν.. 

ΥΛΙΚΑ 

Φυλλάδια με οδηγίες βήμα προς βήμα, Παράρτημα  3.1.1.H1 (Φυλλάδιο) 

Και Παράρτημα 3.1.1. (PowerPoint) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένα ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 3.1.1. (PowerPoint) 

Παράρτημα3.1.1.H1 (Φυλλάδιο) 
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3.2. Φωτογραφίες και Βίντεο 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για να παρέχουν στις εκπαιδευόμενες τις βασικές 

πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσουν  περιεχόμενο με την χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου, το 

Διαδίκτυο και άλλο δωρεάν λογισμικό όπως το Movie Maker. 

3.2. Φωτογραφίες και βίντεο 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

o Κατέβασμα Φωτογραφιών και Βίντεο 

o Κάρτα 

o Movie Maker 

o Διήγηση Ισοτρίας(Storytelling) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 ΛΕΠΤΑ 
Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στον  τι είναι Επεξεργαστής Κειμένου 

δίνοντας παραδείγματα επεξεργαστών  όπως Word και  Open Office 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να αναμείξει τις διάφορες δεξιότητες 

που έμαθαν οι εκπαιδευόμενες πριν (π.χ πλοήγηση στον διαδίκτυο, χρήση του 

επεξεργαστή κειμένου)  και να αποκτήσουν κάποιες νέα δεξιότητες ( όπως 

κατέβασμα μιας εικόνας από το διαδίκτυο ) για να δημιουργήσουν μια κάρτα. 

ΠΡΟΤΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δείξει βήμα προς βήμα 

πως να: 

1. Βρουν και αποθηκεύσουν  μια εικόνα από το Διαδίκτυο 

2. Δημιουργήσουν μια κάρτα χρησιμοποιώντας εικόνες και κείμενο. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 3.2.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ζητήστε από τις εκπαιδευόμενες να ανοίξουν το πρόγραμμα περιήγησης 

σελίδων και να αναζητήσουν μια εικόνα από την χώρα φιλοξενίας τους. 

2. Δείξετε πώς να φυλάξουν την εικόνα αυτή στον σκληρό δίσκο του Η.Υ 

 (Χρησιμοποιήστε το Παράρτημα 3.2.1) 
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3. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή κειμένου για να συνδυάσετε την εικόνα με 

το κείμενο για να δημιουργήσετε μια κάρτα 

Μετά από κάθε επίδειξη οι εκπαιδευόμενες επαναλαμβάνουν τα βήματα. 

Ανατίθενται στις εκπαιδευόμενες μικρές εργασίες (π.χ δημιουργήστε ένα 

συντομι(shortcut) του λογισμικού  MS Word στην Περιοχή γραφείου) . 

ΥΛΙΚΑ Εκτυπώστε το Παράρτημα  3.2.1. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 3.2.1. (PowerPoint) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 470 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Στόχος  αυτής της δραστηριότητας είναι οι εκπαιδευόμενες  να χρησιμοποιούν τις 

δεξιότητες που ήδη έχουν μάθει (δηλαδή Λήψη εικόνων από το Διαδίκτυο ή 

μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο από το smartphone τους), καθώς να μάθουν 

νέες δεξιότητες και να γίνουν δημιουργικές. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας 

είναι οι εκπαιδευόμενες να πουν μια ιστορία που θέλουν να ακουστεί  κάνοντας τη 

δική τους ταινία χρησιμοποιώντας το  λογισμικό Windows Movie Maker. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι έτοιμος να δείξει βήμα προς βήμα πως να: 

1. Βρουν και να φυλάξουν μια εικόνα από το διαδίκτυο 

2. Μεταφέρουν μια φωτογραφία ή εικόνα από το smartphone. 

3. Χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Movie Maker  για να δημιουργήσουν μια 

μικρή ταινία. 

Για καλύτερη προετοιμασία  ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαβάσει το Παράρτημα  

3.2.2. GuideToWindowsMovie Maker. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να κατεβάσει και το λογισμικό  Audacity για να μάθει πως 

μπορεί  να ηχογραφήσει μια αφήγηση. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Προσανατολίστε τις εκπαιδευόμενες  στο στόχο της δραστηριότητας. Θέλουν 

να πουν μια ιστορία που πρέπει να ακουστεί. 

2. Οι εκπαιδευόμενες  χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Θα πρέπει να 

αρχίσουν να σκέφτονται ποια ιστορία θέλουν να πουν. 

3. Θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ιστορία με 10 πλαίσια(frames). Για κάθε 

πλαίσιο πρέπει να σκεφτούν τι βίντεο ή εικόνα χρειάζονται και να γράψουν 

την αφήγηση 

4.  Δώστε στις εκπαιδευόμενες   60 λεπτά για να πάρουν τις φωτογραφίες / 

βίντεο που χρειάζονται για να δημιουργήσουν στην ιστορία τους. Επιτρέψετε 

στις εκπαιδευόμενες  να φύγουν από την αίθουσα εκπαίδευσης, να πάνε  

στους δρόμους, στη γειτονιά ή να πλοηγήσουν στο διαδίκτυο για να 

τραβήξουν  φωτογραφίες και / ή βίντεο. 

5.  Ο εκπαιδευτής πρέπει να βοηθήσει τις εκπαιδευόμενες να αποθηκεύσουν τις 

φωτογραφίες και τα βίντεό τους σε έναν Η / Υ. 

6. Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τα προηγούμενα βήματα, ο εκπαιδευτής 

θα πρέπει να επιδείξει τα βασικά σχετικά με τον τρόπο χρήσης του  

λογισμικού Movie Maker και τον τρόπο ηχογράφησης  των αφηγήσεών τους 

με την χρήση του Audacity. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να υπάρχει 

επιπλέον χώρος για τις ηχογραφήσεις 

7. Δώστε  60 λεπτά στις εκπαιδευόμενες για να βάλουν  τις φωτογραφίες / 

βίντεο τους και ηχογραφήσουν τις αφηγήσεις τους στο Movie Maker 

8.  Ζητήστε από τις εκπαιδευόμενες  να παρουσιάσουν την ταινία τους στην 

τάξη. 

ΥΛΙΚΑ 

Παράρτημα 3.2.2 GuideToWindowsMovie Maker 

Κατεβάστε στους Ηλεκτρονικού Υπολογιστές  το Audaciy  

 https://www.audacityteam.org/download/windows/. 

Κατεβάστε στους Ηλεκτρονικού Υπολογιστές  το Movie Makerhttps://www.topwin-

movie-maker.com/download.aspx 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα  3.2.2. (PDF) 

 

https://www.audacityteam.org/download/windows/
https://www.topwin-movie-maker.com/download.aspx
https://www.topwin-movie-maker.com/download.aspx
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ENOTHTA 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Εισαγωγή 

 
Στη σημερινή Ψηφιακή Εποχή, η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, εφαρμογών και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η διαθεσιμότητα επικοινωνίας μηδενικού 

κόστους εξαλείφει την απόσταση και διευκολύνει την ανταλλαγή σκέψεων, συναισθημάτων και ιδεών. 

Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται, να εμπνέονται και να συμμετέχουν στην 

κοινωνία της γνώσης. Η Ψηφιακή Επικοινωνία μπορεί να απελευθερώσει μια γυναίκα από φραγμούς 

που επιβάλλονται μερικές φορές από τον πολιτισμό και παρέχει ένα μέσο επικοινωνίας, συμμετοχής 

και εκπλήρωσης στόχων. Η ενότητα Επικοινωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

 

 Επικοινωνία με ηλεκτρονικά μηνύματα 

 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 Μηνύματα 

 
Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα  

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι γυναίκες θα μπορούν να : 

 

 Δημιουργήσουν ένα λογαριασμό  Gmail  

 Ετοιμασία  και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

 Απάντηση και Προώθηση Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων 

 Προσθήκη Δημιουργία Επαφών στο Google Contacts 

 Δημιουργία του λογαριασμού Facebook 

 Δημοσίευση, Μου Αρέσει και Μοίρασμα στο FB 

 Εύρεση φίλων στο Facebook 

 Χρήση Instagram 

 Χρήση  Messenger για συζήτηση ( Chat),τηλεφωνήματα και μοίρασμα τοποθεσίας (Share 

Location) 

 Χρήση Viber 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

4.1. Επικοινωνία με Ηλεκτρονικά Μηνύματα( Emails) 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για να παρέχουν στις εκπαιδευόμενες βασική γνώση και 

δεξιότητες για το πώς να επικοινωνούν  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο στόχος είναι οι 

εκπαιδευόμενες το εξοικειωθούν με ένα λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως το Gmail  και το 

ContactsApp. 

 

4.1. Επικοινωνiα με ηλεκτρονικά μηνύματα 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Δημιουργία λογαριασμού  Gmail 

 Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

 Απάντηση και Προώθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

 Προσθήκη /Δημιουργία Επαφών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 10 ΛΕΠΤΑ  

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στην Επικοινωνία  και πώς η επικοινωνία 

μηδενικού κόστους εξαλείφει την απόσταση και διευκολύνει την ανταλλαγή 

σκέψεων, συναισθημάτων και ιδεών 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  GMAIL 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μάθουν οι εκπαιδευόμενες πώς να 

δημιουργήσουν ένα λογαριασμό Gmail. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσουν 

οι συμμετέχουσες να εκτελέσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες αυτού του 

θέματος 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιάσει βήμα προς βήμα τον 

τρόπο δημιουργίας ενός λογαριασμού Gmail. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαβάσει τα υλικά του Παραρτήματος 4.1.1 και να 

εκτελέσει τα βήματα πριν την παράδοση αυτής της δραστηριότητας 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής αρχίζει με την επίδειξη των βημάτων του Παραρτήματος 4.1.1 

2. Οι εκπαιδευόμενες  επαναλαμβάνουν τα βήματα για να δημιουργήσουν το δικό 

τους λογαριασμό Gmail.  
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ΥΛΙΚΑ Φυλλάδια με βήμα προς βήμα οδηγίες . Εκτυπώστε το Παράρτημα 1.2.3.H1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα  4.1.1. (PowerPoint) 

Παράρτημα 1.2.3.H1( Φυλλάδιο) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν να 

αποστέλλουν και να λαμβάνουν  ηλεκτρονικά μηνύματα, να  απαντούν και να  

προωθούν  ηλεκτρονικά μηνύματα. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιάσει βήμα προς βήμα τον 

τρόπο δημιουργίας ενός λογαριασμού Gmail. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαβάσει τα υλικά του Παραρτήματος 4.1.2 και να 

εκτελέσει τα βήματα πριν την παράδοση αυτής της δραστηριότητας 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά με το να δείξει τα βήματα από το Φυλλάδιο 

4.1.2.H1  

2. Οι εκπαιδευόμενες  επαναλαμβάνουν τα βήματα για να εξοικειωθούν με 

την αποστολή, απάντηση και προώθηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

ΥΛΙΚΑ Φυλλάδιο με οδηγίες βήμα προς βήμα – Παράρτημα 4.1.2.H1(Φυλλάδιο) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 4.1.2.H1(Φυλλάδιο) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.  ΤΏΡΑ ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν πώς να 

προσθέτουν επαφές στον λογαριασμό Gmail. Ο στόχος είναι οι συμμετέχουσες να 

ανταλλάσουν ηλεκτρονικά μηνύματα και να ξεκινήσουν να κάνουν συνομιλίες μέσα 

από μηνύματα.  

ΠΡΟΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιάσει βήμα προς βήμα πώς 

να ανοίξει κάποιος  το  Contacts App στο Google και να δημιουργήσει μια επαφή. 

Επίσης, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την προσθήκη 

επαφών, όταν λαμβάνει  ένα ηλεκτρονικό  μήνυμα  από την επαφή. 

 

Ο γενικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι συμμετέχουσες  να 

ανταλλάσσουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και να αρχίζουν 

συζητήσεις online. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής δείχνει τα βήματα από το Παράρτημα 4.1.3.H1  

2. Οι εκπαιδευόμενες επαναλαμβάνουν τα βήματα για να προσθέσουν μια 

επαφή χρησιμοποιώντας τις δυο μεθόδους που παρουσιάζονται στο 

Φυλλάδιο. 

3. Οι συμμετέχουσες πρέπει να ανταλλάξουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις με 

τις άλλες εκπαιδευόμενες και να τις προσθέσουν έως επαφές 

ΥΛΙΚΑ Φυλλάδιο 4.1.3.H1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Φυλλάδιο 4.1.3.H1 
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4.2. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες προκειμένου οι εκπαιδευόμενες  να αρχίσουν να έχουν 

κοινωνικούς δεσμούς με άλλους μέσω Facebook. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό το θέμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν λογαριασμό στο Facebook, θα έχουν 

νέους φίλους (τις συμμαθήτριες  τους) και θα μπορούν να ξεκινήσουν να δημοσιεύουν, να αρέσουν και 

να μοιράζονται πληροφορίες στο Facebook και το Instagram. 

 

4.2. Μέσα κοινωνικής  δικτύωσης 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Λογαριασμός Facebook  

 Εύρεση φίλων  

 Instagram 

 Messenger 

 Δημοσίευση, Μου Αρέσει, Μοίρασμα (Posting. Liking, Sharing) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια εισαγωγή στα Social Media όπως το Facebook, το 

Instagram. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει πώς αυτά τα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης  μπορούν να μας βοηθήσουν να συνδεθούμε με τους φίλους και τα 

μέλη της οικογένειάς μας, καθώς και τον ενημερωτικό χαρακτήρα τους. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει επίσης να εξηγήσει με απλά λόγια πώς λειτουργεί το FB 

και το Instagram. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε πολλές περιπτώσεις 

εμφανίζονται ψεύτικα νέα και ότι οποιαδήποτε πληροφορία από τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να αξιολογηθεί για την εγκυρότητά της. Τέλος, ο 

εκπαιδευτής πρέπει να τονίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα και οι φωτογραφίες  

των παιδιών δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

και να εξηγήσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΕΧΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ  FACEBOOK 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 80 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΜΟΙ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν πώς να 

δημιουργούν ένα λογαριασμό Facebook. Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τις 

εκπαιδευόμενες να ξεκινήσουν να έχουν επικοινωνία με φίλους και άλλα άτομα 

από την οικογένεια τους που βρίσκονται στην χώρα τους.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιάσει βήμα προς βήμα τον 

τρόπο δημιουργίας ενός λογαριασμού στο Facebook. 
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Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαβάσει τα υλικά στο Παράρτημα 4.2.1H1 και να 

εκτελέσει τα βήματα πριν την παράδοση αυτής της δραστηριότητας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά με την παρουσίαση των βημάτων του 

Παραρτήματος 4.2.1H1 

2. Οι εκπαιδευόμενες επαναλαμβάνουν τα βήματα για να δημιουργήσουν το 

δικό τους λογαριασμό στο Facebook και να προσαρμόσουν το προφίλ 

τους 

ΥΛΙΚΑ Φυλλάδιο με βήμα προς βήμα οδηγίες( Παράρτημα 4.2.1.H1, Φυλλάδιο) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα  4.2.1.H1 (Φυλλάδιο) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ   ΦΙΛΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να βρουν τους 

φίλους που έχουν λογαριασμό Facebook 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιάσει βήμα προς βήμα τον 

τρόπο εύρεσης και πρόσκλησης ενός φίλου στο Facebook. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαβάσει τα υλικά στο Παράρτημα 4.2.2.H1 και να 

εκτελέσει τα βήματα πριν την παράδοση αυτής της δραστηριότητας 

EΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά με την επίδειξη του κουμπιού αναζήτησης στο 

λογαριασμό του στο Facebook για να βρουν  μια συμμετέχουσα στο 

Facebook για να  τις στείλουν  ένα αίτημα φίλου. 

2. Ο εκπαιδευτής δείχνει πώς να αποδεχθούν  ένα αίτημα φίλου. Ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει τι σημαίνει να αποδεχτείς  ένα αίτημα 

φιλίας (π.χ. Θα μπορέσει να δει τις αναρτήσεις σας) 

3.  Οι συμμετέχουσες  διαθέτουν αρκετό χρόνο για να αναζητήσουν  φίλους 

που έχουν λογαριασμό στο Facebook και να στείλουν αιτήματα φιλίας. 

4. Καλούνται οι εκπαιδευόμενες  να προσκαλέσουν και να αποδεχθούν όλα 

τα αιτήματα φιλίας  από τις συμμαθήτριες τους 
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ΥΛΙΚΑ Διανομή του Παραρτήματος  4.2.2.H1 στις εκπαιδευόμενες 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα  4.2.2.H1 (Φυλλάδιο) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ(POSTING), MΟΥ AΡΕΣΕΙ(LIKING) ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ(SHARING) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν πώς να 

μοιράζονται μια δημοσίευση στο Facebook, πώς να μοιράζονται ένα σύνδεσμο, 

μια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δείξει βήμα προς βήμα πώς 

να δημιουργήσει ένα λογαριασμό Facebook.  

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαβάσει τα υλικά στην ιστοσελίδα 

https://www.facebook.com/help/333140160100643  και να κάνει τα βήματα πριν 

την παράδοση της δραστηριότητας αυτής. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την πηγή 

https://www.facebook.com/help/333140160100643  για να αποδείξει τα εξής: 

• Πώς μοιράζομαι κάτι στο Facebook; 

• Πώς κάνω δημοσίευση σε  μια ομάδα στο Facebook; 

• Πώς μπορώ να προσθέσω φωτογραφίες; 

• Πώς μπορώ να μοιραστώ έναν σύνδεσμο στο Facebook; 

• Πώς μπορώ να δημοσιεύσω ένα βίντεο στο Facebook; 

 

2. Δίνεται αρκετός χρόνος στις εκπαιδευόμενες  για να επαναλάβουν τα 

καθήκοντα που επιδεικνύει ο εκπαιδευτής 

 

3. Μικρές εργασίες: 

α. Οι εκπαιδευόμενες  πρέπει να ψάξουν στο Διαδίκτυο και να μοιραστούν μια 

σύνδεση ενός άρθρου της επιλογής τους.  

 

https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.facebook.com/help/333140160100643
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β. Κάθε ομάδα δημιουργεί ένα σύντομο βίντεο με τις ιστορίες μετανάστευσης και 

τις μοιράζεται στο  FB. 

γ. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να μπορούν να βλέπουν τα βίντεο των υπόλοιπων 

ομάδων. 

δ. Όλες οι ομάδες πρέπει να δημοσιεύσουν στο Facebook την ταινία που 

δημιουργήθηκε στη Δραστηριότητα 2 στην ενότητα 3.2. 

ΥΛΙΚΑ 
Μπορείτε να εκτυπώστε την πιο κάτω σύνδεσμο. Από το κάτω μέρος της σελίδας 

μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα που θέλετε. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένας ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα  4.2.3.  

URL: https://www.facebook.com/help/333140160100643 

Διαβάστε τα τμήματα:  

 Πως μοιράζομαι κάτι  στο Facebook? 

 Πως μοιράζομαι ένα σύνδεσμο στο Facebook? 

 Πως δημοσιεύω ένα βίντεο στο Facebook? 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ  INSTAGRAM 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  120 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν πώς να 

δημιουργούν ένα λογαριασμό Instagram  και πώς να μοιράζονται φωτογραφίες 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρουσιάσει βήμα προς βήμα τον 

τρόπο δημιουργίας ενός λογαριασμού Instagram. 

 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαβάσει τα υλικά στη διεύθυνση  

https://www.wikihow.com/Use-Instagram και να είναι σε θέση να εκτελέσει τα 

βήματα 1-5. 

 

https://www.facebook.com/help/333140160100643
https://www.wikihow.com/Use-Instagram
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά παρουσιάζοντας τα βήματα 1-5 όπως αναφέρονται  

στην ιστοσελίδα https://www.wikihow.com/Use-Instagra 

2.  Οι εκπαιδευόμενες χωρίζονται σε  5 ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον ένα smart phone.  

3. Οι εκπαιδευόμενες  επαναλαμβάνουν τα βήματα για να δημιουργήσουν 

ένα λογαριασμό Instagram. 

4.  Ο εκπαιδευτής συνεχίζει να δείξει βήματα 1-5 στο Μέρος 2 για να 

εξηγήσει πώς να χρησιμοποιήσουν τις  καρτέλες(tabs) στο Instagram. Τα 

βήματα πρέπει να διαβάζονται από την ιστοσελίδα 

https://www.wikihow.com/Use-Instagram 

5. Δίνονται  15 λεπτά για πρακτική . 

6. Ο εκπαιδευτής δείχνει  πώς να ακολουθήσουν  άλλους ανθρώπους στο 

Instagram και πώς να προσθέσουν φωτογραφίες. Ο εκπαιδευτής πρέπει 

να δείξει τα βήματα 1-7 (από το  Μέρος 3) . 

7. ΟΙ εκπαιδευόμενες καλούνται να τοποθετήσουν φωτογραφίες και να 

ακολουθήσουν τους συμμαθητές τους στο Instagram. 

ΥΛΙΚΑ 

Παράρτημα  4.2.4 (URL) 

URL: https://www.wikihow.com/Use-Instagram 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 4 smartphones 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα  4.2.4 (URL) 

URL: https://www.wikihow.com/Use-Instagram 

  

https://www.wikihow.com/Use-Instagra
https://www.wikihow.com/Use-Instagram
https://www.wikihow.com/Use-Instagram
https://www.wikihow.com/Use-Instagram
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4.3. Μηνύματα 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες προκειμένου οι γυναίκες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν 

εφαρμογές για  επικοινωνία με τις επαφές τους. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρουσιάσει εφαρμογές 

όπως το  Messenger και το Viber. 

 

4.3. Μηνύματα 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Facebook Messenger 

 Chatting 

 Τηλεφωνήματα 

 Sharing Location 

 Viber 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή στις διαθέσιμες και πιο δημοφιλείς εφαρμογές 

για μηνύματα και τηλεφωνήματα όπως  το Facebook Messenger, Whats up, Viber 

και Skype. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις δυνατότητες αυτών των εφαρμογών και τα 

οφέλη από τη χρήση τους (επικοινωνία χαμηλού κόστους) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 80 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν πως  να 

εγκαθιστούν Messenger  σε ένα  smart phone και να χρησιμοποιούν την 

εφαρμογή για κείμενα  και για να κάνουν τηλεφωνήματα  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο  εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δείξει βήμα προς βήμα πώς 

να εγκαθιστά το  Facebook Messenger.  

Ο εκπαιδευτή πρέπει να διαβάσει τα υλικά στην ιστοσελίδα  

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger και να μπορεί να κάνει τα 

βήματα όπως παρουσιάζονται στο 1-5.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 

ένα smartphone. 

2. Ο εκπαιδευτής ξεκινά με την επίδειξη των βημάτων στο Μέρος 1 της 

ιστοσελίδας https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger 

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
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προκειμένου οι συμμετέχουσες  να εγκαταστήσουν το Messenger στο 

smartphone τους. 

3. Οι εκπαιδευόμενες επαναλαμβάνουν τα βήματα για να εγκαταστήσουν το 

Messenger στο smartphone τους. 

4.  Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο εκπαιδευτής επιδεικνύει τα 

βήματα σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με φίλους(Chat) και την 

αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών(stickers), GIF και ηχητικών 

σημειώσεων (Μέρος 2 και 3 της ιστοσελίδας 

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger) 

 

5. Δίνονται 15 λεπτά στις ομάδες   για να συνομιλήσουν με τις υπόλοιπες 

ομάδες. 

6.  Ο εκπαιδευτής δείχνει πώς να μπορούν να κάνουν  μια τηλεφωνική 

κλήση (phone call)χρησιμοποιώντας το Messenger (Μέρος 4 της 

ιστοσελίδας  https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger) και  

δίνονται 15 λεπτά στις εκπαιδευόμενες για να τηλεφωνήσουν στην άλλη 

ομάδα. 

7. Τέλος, ο εκπαιδευτής δείχνει  πώς μπορείτε να μοιράζεστε την τοποθεσία 

σας (share location) χρησιμοποιώντας το Messenger, 

ΥΛΙΚΑ 
Φυλλάδια με οδηγίες βήμα προς βήμα (https://www.wikihow.com/Use-Facebook-

Messenger)  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Τουλάχιστον 4 smartphones 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ  / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 4.3.1. (URL) 

URL: https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ   VIBER 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι εκπαιδευόμενες να μάθουν πώς να 

εγκαθιστούν το Viber  σε ένα  smart phone και να χρησιμοποιούν την εφαρμογή 

για γράψιμο  κείμενου  και για να κάνουν τηλεφωνήματα.  

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο  εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δείξει βήμα προς βήμα πώς 

να εγκαθιστάς και χρησιμοποιείς  το  Viber.  

Ο εκπαιδευτή πρέπει να διαβάσει τα υλικά στην ιστοσελίδα  

https://www.wikihow.com/Use-Viber και να μπορεί να κάνει τα βήματα όπως 

παρουσιάζονται στο Μέρος 1-4.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει 

ένα smartphone. 

2. Ο εκπαιδευτής ξεκινά παρουσιάζοντας τα βήματα στο Μέρος 1 του 

https://www.wikihow.com/Use-Viber προκειμένου οι 

συμμετέχουσες να εγκαταστήσουν το Viber στο smartphone τους. 

3. Οι εκπαιδευόμενες  επαναλαμβάνουν τα βήματα για να εγκαταστήσουν 

το Viber στο smartphone τους. 

4.  Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο εκπαιδευτής δείχνει τα βήματα 

σχετικά με τον τρόπο συζήτησης(chat) και πραγματοποίησης 

τηλεφωνικών κλήσεων (Μέρος 2 και 3 της ιστοσελίδας 

https://www.wikihow.com/Use-Viber). 

5. Δίνονται 15 λεπτά στις ομάδες για να συνομιλήσουν με τις υπόλοιπες 

ομάδες. 

6. Ο εκπαιδευτής δείχνει πώς να εγκαταστήσετε το Viber σε έναν 

υπολογιστή (Μέρος 4 της ιστοσελίδας  https://www.wikihow.com/Use-

Viber) 

7.  Οι εκπαιδευόμενες  έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να 

χρησιμοποιήσουν το Viber texting από τον υπολογιστή 

ΥΛΙΚΑ 
Φυλλάδια με οδηγίες βήμα προς βήμα (https://www.wikihow.com/Use-Viber )  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ένα ανά συμμετέχουσα 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

 Τουλάχιστον 4 smartphones 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 4.3.2. (URL) 

URL: https://www.wikihow.com/Use-Viber 

 

 

https://www.wikihow.com/Use-Viber
https://www.wikihow.com/Use-Viber
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ΕΝΟΤΗΤΑ  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Εισαγωγή 

Όταν χρησιμοποιούμε  το διαδίκτιο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε  τους κινδύνους και τα ρίσκα. 

Στόχος της  ενότητας αυτής είναι  να κατανοήσουμε τους πιθανούς κινδύνους του Διαδικτύου και τις 

απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή τους. Η ενότητα Ασφάλεια περιλαμβάνει το ακόλουθο 

θέμα: 

 

 Κίνδυνοι Διαδικτύου και Προφυλάξεις  

 
Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι γυναίκες θα: 

 Κατανοούν τους κύριους κινδύνους από την χρήση του Διαδικτύου 

 Κατανοούν τα είδη των ιών  

 Γνωρίζουν ποιες είναι οι απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους 
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Eκπαιδευτικές δραστηριότητες 

5.1.Κίνδυνοι απo την χρήση του διαδικτυου 

 Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για να  αντιληφθούν οι γυναίκες  τους κινδύνους της 

χρήσης του Διαδικτύου και  για να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια των 

συσκευών τους, της ταυτότητάς τους και των δεδομένων τους. 

 

5.1. Κίνδυνοι απo την χρήση του διαδικτύου 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Διαδικτυακή Παρενόχληση( Cyberbullying) 

 Διαδικτυακοί εκμεταλλευτές (Online Predators) 

 Κλοπή προσωπικών πληροφοριών 

 Ακατάλληλο Υλικό 

  Phishing 

 Ιοί  /Δούρειοι ίπποι /Σκουλήκια 

 Προφυλάξεις 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 5 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής κάνει μια εισαγωγή σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν όταν 

είσαι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο  που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις συσκευές 

σου, τα προσωπικά  στοιχεία σου  και τις πληροφορίες  της ταυτότητας σου. Ο 

εκπαιδευτής πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθούν προφυλάξεις 

για να αποφευχθούν αυτές οι απειλές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι γυναίκες να αντιληφθούν τους 

κινδύνους του Διαδικτύου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να εξηγήσει τους βασικούς κινδύνους 

της χρήσης του Διαδικτύου. 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαβάσει τα υλικά του Παραρτήματος 5.1.1 πριν από την 

παράδοση αυτής της δραστηριότητας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Μοιράστε  τις γυναίκες σε 5 ομάδες των 4 ατόμων  και δώστε σε κάθε 

ομάδα μια κάρτα. Σε κάθε κάρτα είναι γραμμένη  μία από αυτές τις λέξεις: 

• Διαδικτυακή Παρενόχληση 

• Διαδικτυακοί Εκμεταλλευτές 



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  58 

• Κλοπή προσωπικών πληροφοριών 

• Ακατάλληλο περιεχόμενο 

• Phishing 

2. Ζητήστε από τις συμμετέχουσες  να αναζητήσουν στο διαδίκτυο  και να 

δώσουν έναν ορισμό για κάθε μία από αυτές τις λέξεις 

3. Δώστε χρόνο για συζητήσεις και ερωτήσεις για να απαντήσετε σε τυχόν 

ερωτήσεις που μπορεί να έχουν προκύψει 

4.  Προχωρήστε με την παρουσίαση στο Παράρτημα 5.1.1 για να δώσετε 

έναν σαφή τελικό ορισμό του τι είναι αυτές οι απειλές 

5.  Κάθε ομάδα πρέπει να κάνει μια  πρόταση για το πώς μπορεί κανείς να 

προστατευθεί από αυτές τις απειλές 

ΥΛΙΚΑ 

Εκτυπώστε το Παράρτημα   5.1.1. για τις εκπαιδευόμενες 

Ετοιμάστε  5 κάρτες με τις λέξεις:  

• Διαδικτυακή Παρενόχληση 

•  Διαδικτυακοί Εκμεταλλευτές 

• Κλοπή προσωπικών πληροφοριών 

• Πορνογραφία  και Ακατάλληλο περιεχόμενο 

•  Phishing 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 5 Κάρτες 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα  5.1.1 (PowerPoint) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2. ΙΟΙ (VIRUS) / ΔΟΥΡΕΙΟΙ  ΙΠΠΟΙ(TROJAN HORSES)  / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι οι γυναίκες να αντιληφθούν τους 

κινδύνους της χρήσης του Διαδικτύου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να εξηγήσει τους βασικούς κινδύνους 

της χρήσης του Διαδικτύου. 

 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαβάσει τα υλικά του Παραρτήματος 5.1.2. πριν από 

την παράδοση αυτής της δραστηριότητας. 

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Μοιράστε  τις γυναίκες σε 5 ομάδες των 4 ατόμων  και δώστε σε κάθε 

ομάδα μια κάρτα. Σε κάθε κάρτα είναι γραμμένη  μία από αυτές τις λέξεις: 

• Ιός 

• Δούρειος ίππος 

• Σκουλήκι 

2.  Ζητήστε από τις γυναίκες να αναζητήσουν  στο διαδίκτυο και να δώσουν 

έναν ορισμό για κάθε μια από αυτές τις λέξεις 

3.  Δώστε χρόνο για συζητήσεις και ερωτήσεις για να απαντήσετε σε τυχόν 

ερωτήματα που μπορεί να έχουν προκύψει 

4. Προχωρήστε με την παρουσίαση στο Παράρτημα 5.1.2 για να δώσετε 

έναν σαφή οριστικό ορισμό των απειλών αυτών. 

5.  Ζητήστε από τις γυναίκες να ψάξουν στο Google για ένα δωρεάν 

antivirus. Επιλέξτε ένα και δείξετε  βήμα προς βήμα πώς θα 

εγκατασταθεί σε ένα ηλεκτρονικό  υπολογιστή (οι γυναίκες εκτελούν τα 

βήματα με τον εκπαιδευόμενο) 

6. Τονίστε  τη σημασία της ενημέρωσης του antivirus για να είναι 

προστατευμένος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

ΥΛΙΚΑ 

Εκτυπώστε το Παράρτημα  5.1.2. για τις εκπαιδευόμενες 

Ετοιμάστε  5 Κάρτες με τις λέξεις  

• Ιός 

•  Δούρειος ίππος 

• Σκουλήκι 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με θρανία και καρέκλες 

 5 Κάρτες 

 Ένας Η.Υ. συνδεδεμένος με τον προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 5.1.2 (PowerPoint) 

  

https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
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ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  1  

ΘΕΜΑ 1.1. 

Παράρτημα 1.1 PowerPoint 

Παράρτημα 1.1.1 PowerPoint 

Παράρτημα 1.1.2 PowerPoint 

Παράρτημα 1.1.3 PowerPoint 

Παράρτημα 1.1.4 URL: https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download) 

ΘΕΜΑ 1.2 

Παράρτημα 1.2 PowerPoint 

Παράρτημα 1.2.1 PowerPoint 

Παράρτημα 1.2.1.H1 Φυλλάδιο 

Παράρτημα 1.2.2.H1 Φυλλάδιο 

Παράρτημα 1.2.3.H1 Φυλλάδιο 

Παράρτημα 1.2.3.H2 Φυλλάδιο 

 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 

ΘΕΜΑ 2.1.  

Παράρτημα 2.1. PowerPoint 

Παράρτημα 2.1.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

ΘΕΜΑ 2.3.  

Παράρτημα 2.3.2. (PowerPoint)  PowerPoint 

 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 

ΘΕΜΑ 3.1.  

Παράρτημα 3.1.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

Παράρτημα 3.1.1.H1 (Φυλλάδιο)  Φυλλάδιο 

ΘΕΜΑ 3.2.  

Παράρτημα 3.2.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

Παράρτημα 3.2.2. (Φυλλάδιο )  Φυλλάδιο 

 

 

 

 

https://droid4x.en.uptodown.com/windows/download
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ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 

ΘΕΜΑ 4.1.  

Παράρτημα 4.1.1. (PowerPoint)  PowerPoint 

Παράρτημα 4.1.2.H1(Φυλλάδιο)  Φυλλάδιο 

Φυλλάδιο  4.1.3.H1 (Φυλλάδιο) Φυλλάδιο 

ΘΕΜΑ 4.2.  

Παράρτημα 4.2.1.H1 (Φυλλάδιο)  Φυλλάδιο 

Παράρτημα 4.2.2.H1 (Φυλλάδιο) Φυλλάδιο 

Παράρτημα 4.2.3. (URL) URL:  

Παράρτημα 4.2.4 (URL) URL: https://www.wikihow.com/Use-Instagram 

ΘΕΜΑ 4.3.  

Παράρτημα 4.3.1. (URL) URL: https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger 

Παράρτημα 4.3.2. (URL) URL: https://www.wikihow.com/Use-ViberΠαράρτημα 

 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5 

ΘΕΜΑ  5.1.  

Παράρτημα 5.1.1 (PowerPoint) PowerPoint 

Παράρτημα 5.1.2 (PowerPoint) PowerPoint 

 

 

https://www.wikihow.com/Use-Instagram
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Viber
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger
https://www.wikihow.com/Use-Facebook-Messenger


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

Εκπαιδευτικό Υλικό στις Βασικές 
Ικανότητες 

 

 

Παραδοτέο 3.2 

ΒΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 5: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 6:  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ 
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Έργο InCommon Εργαλειοθήκη. Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση 

της ιδιότητας της Ενεργού Πολίτη των μεταναστριών 

Παραδοτέο 3.2. Εκπαιδευτικό υλικό στις Βασικές Ικανότητες 

Βασικές 

Ικανότητες:  

ΒΙ 5_ Προσωπική, Κοινωνική και Μερταγνωστική Ικανότητα  

ΒΙ6_ Ικανότητα της Ιδιότητας του Πολίτη  

Συντονιστής 

Παραδοτέου 

EDITC LTD 

Συγγραφείς DOCUMENTA, EDITC, DIMITRA, KIST Consult 

Είδος Εγγράφου Demonstrator 

Διανομή Δημόσια 

Είδος ΤΕΛΙΚΟ 

Ημερομηνία Μάϊος 2019 

 

Εταίροι Έργου: 

 
 

 
 

www.documenta.es www.dimitra.gr www.editc.eu www.kist-consult.com 

 

 
 

 

http://eapncantabria.wordpress.c

om 
www.larissa-dimos.gr 

https://skepolem.wordpres

s.com/author/skepolem/ 
www.gainandsustain.eu 

 
Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται 

καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Εισαγωγή  

 

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις Βασικές Ικανότητες εμπίπτει στο ευρωπαϊκό έργο "InCommon 

Toolbox: Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση της ιδιότητας του Ενεργού πολίτη 

των μεταναστριών". 

 

Ο γενικός στόχος του έργου  InCommon είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της πολιτιστικής συμμετοχής 

των μεταναστριών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δημιουργούνται τρεις κατευθυντήριες γραμμές: 

  Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της ατομικής ανάπτυξης και κατάρτισης 

σχετικά με τις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

  Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την κοινωνική ένταξη μέσω του πολιτισμού (Κλίμα Πολιτιστικής 

Ιθαγένειας). 

 Δημιουργία τοπικών δικτύων αποτελούμενων από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικές 

οντότητες. 

 

Η κατάρτιση θα καλύψει τις Βασικές Ικανότητες 5 «Προσωπική, κοινωνική και μάθηση για 

μάθησης» και την  Βασική Ικανότητα 6 «Ικανότητα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη » του 

ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του ΕΠΑ, ορίζει την ΒΙ5  «Προσωπική, Κοινωνική και Μάθηση για 

Μάθηση » ως εξής: 

 

Η προσωπική, η κοινωνική και η μεταγνωστική ικανότητα είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε 

τον εαυτό μας, να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο και τις πληροφορίες, να 

εργαζόμαστε με άλλους με εποικοδομητικό τρόπο, να παραμένουμε ανθεκτικοί και να 

διαχειριστούμε τη δική μας εκμάθηση και καριέρα. Περιλαμβάνει την ικανότητα να 

αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα, να μαθαίνουμε πως  να μαθαίνουμε,  

να υποστηρίζουμε τη φυσική και συναισθηματική ευημερία του ατόμου, να διατηρούμε τη 

σωματική και ψυχική υγεία και να είμαστε ικανοί  να οδηγούμε μια συνειδητή, μελλοντικά 

προσανατολισμένη ζωή,  σε ένα περιεκτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο. 
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Οι βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτήν την ικανότητα μπορούν να 

περιγραφούν ως εξής: 

 

Η γνώση: 

Για επιτυχείς διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνική συμμετοχή είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους 

κώδικες συμπεριφοράς και τους κανόνες επικοινωνίας που είναι γενικά αποδεκτοί σε διάφορες 

κοινωνίες και περιβάλλοντα. Η προσωπική ικανότητα , η κοινωνική ικανότητα  και η ικανότητα 

μάθησης απαιτούν επίσης γνώση των στοιχείων  που είναι  ενός υγιής νους, σώμα και τρόπος ζωής. 

Περιλαμβάνει τη γνώση των προτιμώμενων στρατηγικών εκμάθησης ενός ατόμου, γνωρίζοντας τις 

ανάγκες ανάπτυξης ικανοτήτων και διάφορους τρόπους για την ανάπτυξη ικανοτήτων και αναζήτησης 

ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και σταδιοδρομίας καθώς και καθοδήγησης ή υποστήριξης. 

 

Δεξιότητες: 

Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα προσδιορισμού των ικανοτήτων, την εστίαση, την 

αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας, την κριτική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει 

την ικανότητα να μάθουν και να εργαστούν τόσο σε συνεργασία όσο και αυτόνομα και να οργανώσουν 

και να επιμείνουν στη μάθηση, να την  αξιολογήσουν και να τη μοιραστούν, να επιδιώξουν τη στήριξη 

όταν χρειάζεται και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία και τις κοινωνικές τους 

αλληλεπιδράσεις. Τα άτομα πρέπει να είναι ανθεκτικά και ικανά να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα 

και το άγχος. Θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν εποικοδομητικά σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, να συνεργάζονται σε ομάδες και να διαπραγματεύονται. Αυτό περιλαμβάνει την 

εμφάνιση ανοχής, την έκφραση και την κατανόηση διαφορετικών απόψεων, καθώς και την ικανότητα 

δημιουργίας εμπιστοσύνης και αισθήσεως ενσυναίσθησης. 

 

Στάσεις: 

Η ικανότητα βασίζεται σε μια θετική στάση απέναντι στην προσωπική, κοινωνική και σωματική ευεξία 

και μάθηση σε όλη τη ζωή. Βασίζεται σε μια στάση συνεργασίας, βεβαιότητας και ακεραιότητας. Αυτό 

περιλαμβάνει το σεβασμό της διαφορετικότητας των άλλων και των αναγκών τους και την 

προετοιμασία τόσο για να ξεπερασούν τις  προκαταλήψεις όσο και για να συμβιβαστούν με αυτές. Τα 

άτομα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να θέτουν στόχους, να παρακινούνται και να 

αναπτύσσουν ανθεκτικότητα και εμπιστοσύνη για να επιδιώκουν και να επιτύχουν στη μάθηση καθ 

'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η στάση επίλυσης προβλημάτων υποστηρίζει τόσο τη διαδικασία 

μάθησης όσο και την ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται εμπόδια και αλλαγές. Περιλαμβάνει την 

επιθυμία να εφαρμοσεί τη προηγούμενη μάθηση και τις εμπειρίες της ζωής και τη  περιέργεια να 

αναζητηθούν ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη σε μια ποικιλία συνθηκών ζωής 

.  

Το Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει την ΒΙ6 Ικανότητα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη εως 

ακολούθως: 
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Η προσωπική, η κοινωνική και η μεταγνωστική ικανότητα είναι η ικανότητα να σκεφτόμαστε 

τον εαυτό μας, να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τον χρόνο και τις πληροφορίες, να 

εργαζόμαστε με άλλους με εποικοδομητικό τρόπο, να παραμένουμε ανθεκτικοί και να 

διαχειριζόμαστε τη δική μας μάθηση και καριέρα. Περιλαμβάνει την ικανότητα να αντιμετωπίζει 

ένας την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα, να είναι σε θέση να μαθαίνει, να υποστηρίζει τη 

φυσική και συναισθηματική ευημερία του ατόμου, να διατηρεί τη σωματική και ψυχική υγεία και 

να είναι ικανός να οδηγεί μια συνειδητή, μελλοντικά προσανατολισμένη στη ζωή, ένα 

περιεκτικό και υποστηρικτικό πλαίσιο. 

 

Οι βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτήν την ικανότητα μπορούν να 

περιγραφούν ως εξής: 

 

 

Η γνώση: 

 

Η Ιδιότητα του  Ενεργού του πολίτη βασίζεται στη γνώση βασικών εννοιών και φαινομένων που 

σχετίζονται με άτομα, ομάδες, οργανώσεις εργασίας, κοινωνία, οικονομία και πολιτισμό. Αυτό 

συνεπάγεται την κατανόηση των ευρωπαϊκών κοινών αξιών, όπως αυτές εκφράζονται στο άρθρο 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Περιλαμβάνει τη γνώση των σύγχρονων γεγονότων, καθώς και την κριτική κατανόηση των 

κύριων εξελίξεων στην εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Επιπλέον, περιλαμβάνει την γνώση 

των στόχων, των αξιών και των πολιτικών των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων, καθώς και των 

βιώσιμων συστημάτων, ιδίως του κλίματος και των δημογραφικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς και των βασικών αιτιών τους. Η γνώση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης , καθώς και η 

συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας και των πολιτιστικών ταυτοτήτων στην Ευρώπη και στον 

κόσμο είναι ουσιώδεις. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση των πολυπολιτισμικών και 

κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών και τον τρόπο με τον οποίο η εθνική 

πολιτιστική ταυτότητα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

 

 

Δεξιότητες: 

Οι δεξιότητες για την Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη σχετίζονται με την ικανότητα αποτελεσματικής 

συμμετοχής σε άλλους κοινούς ή δημόσιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αειφόρου 

ανάπτυξης της κοινωνίας. Αυτό προϋποθέτει κριτική σκέψη και ολοκληρωμένες δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, καθώς και δεξιότητες για την ανάπτυξη επιχειρημάτων και εποικοδομητικής 

συμμετοχής σε κοινοτικές δραστηριότητες, καθώς και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, από 

τοπικό και εθνικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται επίσης την πρόσβαση, την 

κριτική κατανόηση και την αλληλεπίδραση τόσο με τις παραδοσιακές όσο και με τις νέες μορφές 
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μέσων ενημέρωσης και την κατανόηση του ρόλου και των λειτουργιών των μέσων ενημέρωσης στις 

δημοκρατικές κοινωνίες. 

 

 

Στάσεις: 

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βάσης για τη δημοκρατία θέτει τα θεμέλια μιας 

υπεύθυνης και εποικοδομητικής στάσης. Η εποικοδομητική συμμετοχή περιλαμβάνει την προθυμία 

συμμετοχής στη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και στις πολιτικές 

δραστηριότητες. Περιλαμβάνει τη στήριξη της κοινωνικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, την ισότητα 

των φύλων και την κοινωνική συνοχή, τον βιώσιμο τρόπο ζωής, την προώθηση της κουλτούρας της 

ειρήνης και της μη βίας, το σεβασμό  της ιδιωτικής ζωής των άλλων και την ανάληψη ευθύνης για το 

περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες και τη διαπολιτισμική επικοινωνία είναι απαραίτητο για να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις 

όσο και για να γίνουν συμβιβασμοί,  όπου χρειάζεται, και να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η 

δικαιοσύνη. 

 

Αυτά τα σύνολα δεξιοτήτων απαιτούνται για την αυτοεκτίμηση, την προσωπική ανάπτυξη, την 

κοινωνική ένταξη, τη διαπροσωπική επικοινωνία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πολίτη 

καθώς και την απόλαυση  των δικαιωμάτων και προνομίων της ιδιότητας του νεργού πολίτη. Μέσα 

από αυτό το πρόγραμμα , οι εκπαιδευόμενοι  σκοπεύουν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που θα υποστηρίξουν την κοινωνική ένταξη και την Ιδιότητα του Πολιτιστικού Πολίτη στη α 

υποδοχής. 

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 4 ενότητες: 

 

1. Προσωπική ανάπτυξη 

2. Κοινωνικές δεξιότητες 

3. Μεταγνωστικές ικανότητες 

4. Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη 

 

Οι ασκήσεις που αναπτύχθηκαν για αυτές τις τέσσερις ενότητες  έχουν στόχο να αναπτύξουν την 

Ικανότητα 5 «Προσωπική ικανότητα, κοινωνική και μεταγνωστική ικανότητα  » και Βασική Ικανότητα 6 

«Ικανότητα της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη» προκειμένου οι γυναίκες μετανάστες και πρόσφυγες να 

προχωρήσουν μέσω της κλίμακας της Ιδιότητας του Πολιτιστικού Πολίτη  με τελικό στόχο να είναι σε 

θέση να εκφραστούν και να βοηθήσουν την έκφραση άλλων. 

 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας, ο εκπαιδευτής έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τα υλικά 

σύμφωνα με τη γνώμη και την εμπειρία του. 
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Το υλικό κατάρτισης που παρουσιάζεται  εδώ είναι ισοδύναμο με τις δραστηριότητες εκπαίδευσης 35 

ωρών συν ένα επιλεγμένο κατάλογο οπτικοακουστικού υλικού. Τα βίντεο κατηγοριοποιούνται θεματικά 

και αντιστοιχούν στην αντίστοιχη βασική ικανότητα. Εκτός από τον τίτλο, υπάρχει μια σύντομη 

περιγραφή του περιεχομένου και της διάρκειας. Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί εύκολα και 

αποτελεσματικά να ενσωματωθεί από τους εκπαιδευτές στο πρόγραμμά τους 
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Το πιο κάτω διάγραμμα αναπαριστά μια θεματική ανασκόπηση: 

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός στόχος κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας ευθυγραμμίζεται με το αντίστοιχο θέμα. 

Οι δραστηριότητες κατάρτισης αριθμούνται σύμφωνα με τα παραπάνω θέματα και μπορούν εύκολα να 

εντοπιστούν. Παρέχεται μια λίστα με παραρτήματα ως σύνολο εργαλείων που αντιστοιχούν στην 

αντίστοιχη δραστηριότητα κατάρτισης. 

 

Σημείωση: Το Παράρτημα 5 που περιλαμβάνει μια λίστα με βίντεο είναι ένας χρήσιμος πόρος. Τα 

βίντεο κατηγοριοποιούνται θεματικά και αντιστοιχούν στην αντίστοιχη βασική ικανότητα. Εκτός από τον 

τίτλο, υπάρχει μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της διάρκειας. Αυτό το εκπαιδευτικό 

εργαλείο μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να ενσωματωθεί από τους εκπαιδευτές στο πρόγραμμά 

τους. 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

μια θεματική ανασκόπηση των ενοτήτων

ΒΙ-5

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ & 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

1.1 Προσωπική 
ανάπτυξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γνώση του ευατού μας

Συσχετιμσός

Διαχείρηση χρόνου

9.0 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

1.2 Κοινωνικές 
δεξιότητες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ενσυνάισθηση στην 
επικοινωνία

Γλώσσα του σώματος

Διαχείρηση 
σύγκρουσής

8.5 ώρες

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

1.3 
Μεταγνωστική 

ικανότητα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αναγνώρηση των 
μαθησιακών αναγκών       
Επίλυση προβλήματος

Κίνητρο

9.5 ώρες

ΒΙ-6 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  

ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

2.1 Ιδιότητα του 
Ενεργού Πολίτη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκή Ταυτότητα

Κοινωνική Κατάσταση

Προκαταλήψεις στα 
ΜΜΕ

8.0 ώρες



        

                                                                   ΠΑΡ.. 3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  &  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΝEΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE 73 

Ανασκόπηση προγράμματος 

ΘΕΜΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

1.1. Γνώση του εαυτού μας 

1.1.1 Γνωριμία 

1.1.2 Συνδεόμενες ιστορίες 

1.1.3 Δομή προγράμματος και στόχοι  

3.0 ώρες 

1.2 Συσχετισμός 1.2.1 Mandalas 

1.2.2 Identification of differences in culture  

3.0 ώρες 

1.3 Διαχείριση χρόνου 1.3.1 The ten-months-race 

1.3.2 Η κορδέλα της ζωής 
3.0 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ  2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

2.1 Ενσυναίσθηση στην 

επικοινωνία 

2.1.1 Ο κόσμος του διαβάσματος 

2.1.2 Ενσυναίσθηση 

2.1.3 Resilians ή  Kantons 

4.5 ώρες 

2.2  Γλώσσα σώματος 2.2.1 Γλώσσα σώματος 
2.0  ώρες 

2.3 Διαχείριση σύγκρουσης 2.3.1 Υπόδηση ρόλου 
2.0 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3: ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

3.1 Αναγνώριση 

μαθησιακών αναγκών 

3.1.1 Αναγνώριση των μαθησιακών αναγκών σου 

3.1.2 Δημιουργία της δικής σου ιστορίας 

3.1.3 Ένα πλάνο για τους στόχους μου 

4.5 ώρες 

3.2  Επίλυση προβλημάτων 3.2.1 Κινητή πρόκληση 
1.0 ώρα 

3.3 Κίνητρα 3.3.1 Ενσωμάτωση μέσα από την μαγειρική 

3.3.2 Βιογραφικό σημείωμα  σε βίντεο 
4.0 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

4.1 Ο κόσμος Ευρωπαϊκή 

ταυτότητα  

4.1.1 Ο τουριστικός πράκτορας 

4.1.2 Κλισέ στην Ευρώπη 
4.0 ώρες 

4.2  Κοινωνικός Κράτος 4.2.1 Επίσκεψη στα κρατικά Κοινωνικά Ινστιτούτα 
3.0 ώρες 

4.3 Προκαταλήψεις στα 

μέσα επικοινωνίας 

4.3.1 Παρατήρηση ή αξιολόγηση; 
1.0 ώρα 
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Πρόγραμμα κατάρτισης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Εισαγωγή 
 

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια εισαγωγική συνάντηση για τους συμμετέχοντες . Η 

συνάντηση θα είναι σύντομη, καθώς οι γυναίκες έρχονται με κάποιες γνώσεις σχετικά με τις 

μαθησιακές τους ανάγκες. Μετά το καλωσόρισμα  των εκπαιδευομένων, η εκπαίδευση θα διεξαχθεί για 

να δημιουργηθεί ένας” κοινός χώρος εκμάθησης”. 

 

Αυτή η Ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των βασικών στοιχείων της προσωπικής ανάπτυξης. Θα 

παρέχει στους συμμετέχοντες μια θεμελιώδη κατανόηση της προσωπικής ανάπτυξης, εισάγοντας τις 

έννοιες της γνώσης του εαυτού μας, της ευημερίας, της συσχέτισης και της διαχείρισης του χρόνου. 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της ενότητας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά και η επιθυμητή στάση για αυτο-ανάπτυξη. 

 

Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία μαθήματα 

1. Αυτογνωσία και ευημερία 

2. Συσχέτιση 

3.Διαχείριση χρόνου 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

  
 Εισαγωγή της εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες 

 Δημιουργία γνώσης του εαυτού τους 

 Να ενθαρρύνει το συμμετέχοντες να μαθαίνουν με  τους άλλους 

 Μα παρουσιάσει την δομή και τους στόχους του προγράμματος 

 Να εξηγήσει τις έννοιες  γνώση του εαυτού μας και ευημερία 

 Να διαχειρίζονται τον χρόνο αποτελεσματικά 
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Μαθησιακές δραστηριότητες 
 
1.1. Εισαγωγή, γνώση  του ευατού και ευημερία  

1.1. Εισαγωγή, γνώση του εαυτού και ευημερία 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να μαθαίνουν με τους άλλους. 

Οι δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τους 

εαυτούς τους και να έχουν ευημερία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 60 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την Βασική Ικανότητα 5, Προσωπική ικανότητα, 

Κοινωνική Ικανότητα και Μεταγνωστική ικανότητα  την Βασική Ικανότητα 6 

Ικανότητα Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη και επεξηγεί πως και γιατί είναι 

σημαντικές  οι ικανότητες αυτές στους συμμετέχοντες (Παράρτημα  1.1.1).  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ακούστε προσεκτικά και ζητήστε από τους  συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο. 

Κάνετε ερωτήσεις που νομίζετε ότι είναι σχετικές και κάνετε ενθαρρυντικά σχόλια 

στους συμμετέχοντες. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Τυπώστε το Φυλλάδιο – Παράρτημα  1.1.1.Γνωριμία με εσένα 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ξεκινήστε καλωσορίζοντας τους εκπαιδευόμενους και εξηγήσετε τον λόγο για τον 

οποίο βρίσκονται σε αυτό το πρόγραμμα  και την διάρκεια της  εκπαίδευσης. 

 

Συνεχίστε παρουσιάζοντας τον εαυτό σας ως εκπαιδευτή και  δίνοντας κάποιες 

βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας (π.χ. Όνομα, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 

επαγγελματικό υπόβαθρο και ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως 

οικογένεια, χόμπι, κύρια ενδιαφέροντα κ.λπ.). 

 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον 

ως εξής: 

 

1ο μέρος 

- Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε ζεύγη. Ζητήστε τους να 



        

                                                                   ΠΑΡ.. 3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  &  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΝEΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE 76 

αποφύγουν να πάνε σε ένα πρόσωπο που ίσως ήδη γνωρίζουν. 

- Σε μια γρήγορη συζήτηση,  οι συμμετέχοντες πρέπει να προσπαθήσουν να 

δώσουν ο ένας στον άλλο  ορισμένες βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους  

(π.χ. Όνομα, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματικό υπόβαθρο και μερικές 

προσωπικές πληροφορίες όπως οικογένεια, χόμπι, κύρια ενδιαφέροντα κ.λπ.). 

 

2ο μέρος 

- Μόλις τελειώσει η συνομιλία των εκπαιδευομένων, ζητήστε από κάθε ζευγάρι να 

σηκωθεί και να παρουσιάσει  ο ένας στον άλλον στην ομάδα (2 λεπτά ανά άτομο). 

- Βήμα 2: Μόλις τελειώσει η πρώτη παρουσίαση ενός ζευγαριού, η ομάδα μπορεί 

να ζητήσει  πρόσθετες διευκρινίσεις 

- Βήμα 3: Ευχαριστήστε τους εκπαιδευόμενους και ζητήστε να παρουσιαστεί το 

επόμενο ζευγάρι στην ομάδα 

- Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι όλοι οι εκπαιδευόμενοι να έχουν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν σε ζευγάρια. 

 

ΥΛΙΚA 
Ένα στυλό και ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας “Getting-to-know-you”  ανά 

άτομο για να κρατά σημειώσεις όταν συζητούν σε ζευγάρια. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Χαρτοπίνακας, στυλό  

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Φυλλάδιο Παράρτημα  1.1.1.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. “INTRODUCTION BINGO” 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Συνεχίστε με την δραστηριότητα Bingo  μέχρι όλοι να συμπληρώσουν την κάρτα 

τους. Επιπλέον νοιώστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική κάρτα 

από αυτή που παρέχεται στο Παράτημα  1.1.2 Bingo 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Τυπώστε το φυλλάδιο για τους συμμετέχοντες. Παράρτημα 1.1.2.Bingo 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο μέρος 

- Καλωσορίστε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και παρουσιάστε τη 

δραστηριότητα ως έναν τρόπο για να γνωριστούν  καλύτερα  

- Διανέμετε  ένα  αντίγραφο του φυλλαδίου  BINGO CARD  του Παραρτήματος 

1.2.1 σε κάθε συμμετέχοντα 
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- Εξηγήστε ότι κάθε συμμετέχοντα   πρέπει να περπατήσει και να βρει άλλους 

συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια κάθε τετραγώνου που αναγράφονται 

στην κάρτα Bingo. 

- Δώστε εντολή στους συμμετέχοντες να γράψουν το όνομα του ατόμου που 

πλήρη  το κριτήριο κάθε τετραγώνου. Ο νικητής θα ερωτηθεί αργότερα να πεί  το 

όνομα  κάθε ατόμου που είναι  γραμμένο στο τετράγωνο. 

- Πείτε στους συμμετέχοντες ότι όταν το πρώτο πρόσωπο έχει BINGO (μια 

συμπληρωμένη σειρά είτε κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια στην κάρτα του ), θα 

πρέπει να φωνάξει δυνατά  "BINGO". 

- Μόλις κάποιος έχει BINGO, οι συμμετέχοντες πρέπει να επιστρέψουν στις θέσεις 

τους 

 

2ο μέρος 

- Ζητήστε από τον νικητή του Bingo να μοιραστεί τα ονόματα των συμμετεχόντων 

σε κάθε τετράγωνο της ολοκληρωμένης κάρτας Bingo. 

- Ρωτήστε εκείνα τα άτομα των οποίων τα ονόματα βρίσκονται στην κάρτα να  

πουν ποια χαρακτηριστικά τους  ή ενδιαφέροντα τους  έχουν οδηγήσει τον νικητή 

να  γράψει το όνομα τους  στο  αντίστοιχο τετράγωνο.  

- Μετά  που το  κάθε πρόσωπο στην κάρτα Bingo του νικητή έχει εξηγήσει τις 

εμπειρίες ή τα ενδιαφέροντά του, ευχαριστήστε όλους για τη συμμετοχή τους και 

πείτε τους ότι αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει το πρόγραμμα να πάει καλύτερα 

επειδή όλοι τώρα  γνωρίζουν ο ένας τον άλλον λίγο καλύτερα. 

 

ΥΛΙΚA Ένα στυλό και το φυλλάδιο  “Introduction BINGO”. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Χαρτοπίνακας/πίνακας, μαρκαδόροι 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Φυλλάδιο  BINGO CARD Παράρτημα 1.1.2.Bingo 
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1.2. Συσχετισμός 

1.2. Συσχετισμός 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Η κύρια ιδέα είναι να δημιουργηθεί η αυτογνωσία μεταξύ των συμμετεχόντων και 

να εξηγηθούν οι έννοιες της αυτογνωσίας και της ευημερίας. Στη συνέχεια, 

συζητούν και προβληματίζουν τις συσχετίσεις. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τις συνδέσεις σε αυτό το σύμπαν. Η 

έννοια της αυτογνωσίας εισάγεται και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες σκέφτονται 

τις συσχετίσεις στη ζωή τους και στην κοινωνία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΛΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 180 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Δουλεύοντας με τους ανθρώπους Μαντάλα, είχαμε την  ευκαιρία να 

προβληματιστούμε με την δράση αυτή. .Αυτή η δημιουργική  δραστηριότητα θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν την αλληλεξάρτηση διαφόρων 

πραγμάτων, αξιών και συναισθημάτων στην ζωή μας. Μπορεί να δημιουργήσει 

ένα συναίσθημα χαλάρωσης και μια αίσθηση ευημερίας. Το σύστημα των 

κρυμμένων αξιών  είναι ορατό μέσα από δράσεις( π.χ μια ασυνείδητη επιλογή 

σχημάτων.)   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής   προετοιμάζει την αίθουσα  και εκτυπώνει την αφίσα των 

Μαντάλας από το Παράρτημα 1.1.3 .: η αίθουσα  πρέπει να έχει αρκετό χώρο 

για ομαδικές συναντήσεις. Ο εκπαιδευτής μοιράζει  την ομάδα των 

συμμετεχόντων σε 5 ομάδες (όχι περισσότερα από 5 άτομα σε μια ομάδα), σε 

κάθε τραπέζι της ομάδας τοποθετεί  ένα χαρτί flipchart. Επίσης, ετοιμάζει και 

διανέμει χρωματιστές κάρτες με 7 βασικές έννοιες γραμμένες πάνω  σε αυτές  

(εαυτός, κοινωνία, ιδεολογία, χρόνος, εκπαίδευση, πόροι / χρήματα, δίνω / 

λαμβάνω),  προσφέρει διάφορα δημιουργικά υλικά: διάφορα υλικά για τέχνη και 

χειροτεχνίες (κραγιόν, ψαλίδια, πολύχρωμες κλωστές, πολύχρωμα χαρτιά, 

χάντρες, glitter μαργαριτάρια, χάρτινες σακούλες κλπ.). Ο εκπαιδευτής  θα 

παρουσιάσει αρχικά την ιδέα των Mandala (από τον «κύκλο» της Σανσκριτικής), 

μια γραφική απεικόνιση της αντίληψής μας για μια έννοια ή ιδέα ως ένα 

μικρόκοσμο των σχέσεων (ατομικές  ενέργειες) σε σχέση με το σύμπαν 

(κοινωνία των πολιτών / κόσμος). Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα Mandala σε κάθε ομάδα εμπνευσμένο από τη συλλογή 

Mandalas, τα οποία παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτή συνοδευόμενο από 

κατάλληλη μουσική στο διακοσμημένο δωμάτιο με μερικές εκτυπωμένες αφίσες 

Mandala. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό  Mandala στην ομάδα και 

να δημιουργήσουν ένα Mandala στο χαρτοπίνακα  που είναι μια οπτική εικόνα 

της συζήτησής τους για την αλληλεξάρτηση στη ζωή τους. Η δημιουργία ενός  

Mandala  είναι μια άσκηση στην αφηρημένη οπτικοποίηση των βασικών 

πολιτισμικών παραμέτρων και μια αρμονική σχέση μεταξύ καθεμιάς από αυτές 

τις παραμέτρους. Οι συμμετέχοντες αισθάνονται εμπνευσμένοι για  δημιουργική 

έκφραση του εαυτού τους. Στη συνέχεια, έχουν μια " Συζήτηση της ομάδας 

εστίασης " για να συμφωνήσουν  για τον πολιτισμό και τις αξίες τους ως 

αντιπροσωπευτική ομάδα. 

 

Ο εκπαιδευτής  ετοιμάζει την αίθουσα τοποθετώντας τις αφίσες Mandala στη 

αίθουσα . Η αίθουσα  έχει την εμφάνιση και την αίσθηση  μιας γκαλερί τέχνης. 

 

Μετά που  όλες  οι ομάδες  έχουν κάνει τα μαντάλα τους , οι συμμετέχοντες 

καλούνται για μια  "Βόλτα στην γκαλερί “με να σύντροφο μάθησης στην 

διακοσμημένη αίθουσα εκπαίδευσης.. Σε αυτή τη δραστηριότητα η κατάλληλη 

μουσική υπόκρουση διευκολύνει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και εμπλουτίζει την 

πολιτιστική εμπειρία 

 

ΥΛΙΚΑ 

Μια λίστα με τα υλικά που χρειάζονται - συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνολογίας: βάση για χαρτοπίνακα,  μαρκαδόροι, χαρτι τοίχου, φύλλα εργασίας, 

φύλλο εργασίας 6, 10-15 διαφορετικές αφίσες Mandala, διάφορα υλικά για τέχνη 

και χειροτεχνίες  (κραγιόν, ψαλίδια, πολύχρωμες κλωστές, πολύχρωμα χαρτιά, 

χάντρες, glitter, μαργαριτάρια, χάρτινες τσάντες, κλπ.), σετ χρωματιστών καρτών 

με 7 βασικές έννοιες γραμμένες πάνω τους (εαυτός, κοινωνία, ιδεολογία, 

χρόνος, εκπαίδευση πόροι / χρήματα, δίνω /λαμβάνω). 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης, τοίχος παρουσίασης, φωτογραφική μηχανή, 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και προβολέας για οπτικοακουστική παρουσάση 

διαφορετικών Μαντάλα  και κατάλληλη μουσική. 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Εκτυπώσεις έτοιμων Μαντάλα; Παράρτημα 1.2.1. Mαντάλας 
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1.3. Διαχείριση χρόνου 

1.3.  Διαχείριση χρόνου 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
Η βασική ιδέα είναι να παρουσιάσετε την  έννοια του χρόνου ως ένα σημαντικό 

πόρο και την σημασία της χρήσης του χρόνου με τον ορθό τρόπο. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  
Ο εκπαιδευτή παρουσιάζει την έννοια της  αποτελεσματική χρήσης του χρόνου 

στους συμμετέχοντες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ THE-TEN-MONTHS-RACE 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Εξηγήστε τη σημασία των ρεαλιστικών στόχων και τη διαχείριση του χρόνου. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να αποφεύγουν μη ρεαλιστικούς στόχους και να κάνουν 

επιλογές και αποφάσεις σχετικά με τη ζωή τους, οι οποίες είναι εφικτές στην 

παρούσα κατάσταση τους. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Εκτύπωση φυλλαδίου για τους συμμετέχοντες  Παράρτημα 1.3.1 The-Ten-

Months-Race 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής  προετοιμάζει την αίθουσα  και εξηγεί τον στόχο στους 

συμμετέχοντες. Κάθε ερώτηση μπορεί να διαβαστεί δυνατά και να εξηγηθεί, εάν 

είναι επιθυμητό. 

 

Μόλις εξηγηθούν όλες οι ερωτήσεις, ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε συμμετέχοντα 

να προβληματιστεί σιωπηλά για 15 λεπτά. Στο τέλος αυτού του χρόνου , οι 

συμμετέχοντες μπορούν να αρχίσουν να συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας. 

Μπορεί να τους επιτραπεί να φύγουν από το δωμάτιο και να πάνε σε ένα μέρος 

της επιλογής τους, π.χ. στον κήπο κ.λπ. 

 

Στο τέλος των 30 λεπτών, όλοι οι συμμετέχοντες επιστρέφουν στην ομάδα. Οι 

προσωπικές επιλογές μοιράζονται και συζητούνται σε ζευγάρια. 

ΥΛΙΚA Εκτυπώσεις των φύλλων εργασίας που υπάρχει στα παράρτημα, στυλό. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, εκτυπωτής και χαρτί. 
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ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Φυλλάδιο στο  Παράρτημα  1.3.1: The-Ten-Months-Race 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2. Η ΚΟΡΔΕΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Αυτή η δραστηριότητα δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την 

διάρκεια της ζωής τους. Ωε γυναίκες μετανάστριες είναι σε μιαν νέα φάση της 

ζωής τους σε ένα διαφορετικό πολιτισμό, ο χρόνος δημιουργεί ένα σημαντικό 

άγχος.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Μια κορδέλα μήκους 100 εκατοστών (1 μέτρο) και ένα ψαλίδι. 

  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ακολουθούν οι  βήμα προς βήμα ερωτήσεις που θα κάνετε   στην ομάδα σας 

 Ποια είναι η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός ατόμου; 

 Η κανονική απάντηση θα είναι μεταξύ 75 και 85. Εάν η συγκεκριμένη 

χώρα είναι 79 ετών, πρέπει να κόψετε  21εκ.  της κορδέλας σας. Τώρα 

έχει μήκος 79εκ, καθώς έχουμε μείνει 79 χρόνια. 

 Ποια είναι η μέση ηλικία των συμμετεχόντων; 

Αυτό εξαρτάται από την ομάδα στην οποία κάνετε αυτή την άσκηση. Εάν 

χρησιμοποιείτε αυτή την άσκηση με νεότερες γυναίκες μετανάστες, θα είναι 

χαμηλότερη. 

Ας πούμε ότι ο αριθμός που παίρνετε είναι 29, έτσι κόβετε άλλα 29  

εκατοστόμετρα  της κορδέλας σας. Αυτά τα χρόνια είναι αυτά που θα ονομάζατε 

"παρελθόν ", δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι 'αυτά. 

 Η κορδέλα σας έχει τώρα 50 εκατοστά.Έτσι, έχουμε απομείνει 50 χρόνια; 

Αυτή είναι μια ερώτηση παγίδα: οι άνθρωποι θα πουν ναι αλλά η πραγματική 

απάντηση είναι όχι. 

Πρέπει να λάβετε  υπόψη πολλές μεταβλητές: Σαββατοκύριακα, αργίες, ασθένειες 

κ.λπ. 

Κάθε χρόνος  έχει 52 εβδομάδες, έτσι είναι 52 Κυριακές ανά έτος. 

Πολλαπλασιάστε αυτό κατά 50 χρόνια (το τρέχον μήκος της κορδέλας μας) και 

έχετε 7.14. Μειώστε την κορδέλα κατά 7 εκατοστά. 

Η ίδια λογική ισχύει και  για τα Σάββατα. Μειώστε άλλα 7 εκατοστά. 

Υπάρχουν 10 εθνικές αργίες ετησίως, πράγμα που μας δίνει 1,5 χρόνια όταν 

πολλαπλασιάζεται με 50. Μειώστε την κορδέλα κατά 1,5 εκατοστά. 

Ξοδεύουμε περίπου 40 ημέρες το χρόνο σε ταξίδια, ασθένειες και ετήσιες 

διακοπές. Αυτό είναι περίπου 5 χρόνια, οπότε κόβετε άλλα 5 εκατοστά. 

Τώρα έχετε μείνει περίπου 29,5 χρόνια. 
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Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ύπνο, το φαγητό και τα ταξίδια. 

 Σπαταλούμε το ένα τρίτο της μέρας μας (και έτσι το ένα τρίτο του έτους 

μας) σε ύπνο.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι σπαταλούμε κατά μέσο όρο 8 

ώρες  σε ύπνο την  ημέρα, έχουμε 122 * 50 = σχεδόν 17 χρόνια. Κόψτε 

άλλα 17 εκατοστά. 

Χρειάζεστε περίπου 2 ώρες την ημέρα για μεσημεριανό, πρωινό, σνακ και δείπνο 

. Δηλαδή  30 μέρες το χρόνο X 50 χρόνια = 4 χρόνια  περίπου. Κόψτε άλλα 4 

εκατοστά. 

 

Τέλος, ας λάβουμε υπόψη , τη μετακίνηση και το χρόνο που ταξιδεύουμε από το 

ένα μέρος στο άλλο για δραστηριότητες. Εάν υπολογίζουμε κατά μέσο όρο μία 

ώρα την ημέρα, αυτό είναι 2 ακόμη χρόνια. 

 

Βρισκόμαστε τώρα στα 6 χρόνια της ζωής για να καταφέρουμε να ζήσουμε ή να 

λυγίσουμε και να μην ζήσουμε. 

  

Εναπόκειται σε εμάς να κάνουμε το καλύτερο από αυτά τα χρόνια. 

 

ΥΛΙΚΑ Μια κόρδέλλα μήκους 100 εκατοστών  (1 μέτρο) και ένα ψαλίδι. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχει 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Εισαγωγή 
 

Ο στόχος της ενότητας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη 

σημασία της διαχείρισης των σχέσεων σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο και να μάθουν για το σύστημα 

κοινωνικής πρόνοιας. Επιπλέον, προωθεί την πολιτιστική νοημοσύνη και την επικοινωνία με σεβασμό  

ως σημαντική πτυχή της ειρηνικής διαβίωσης με άλλους πολιτισμούς. 

 

Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία μαθήματα: 

2. Γλώσσα σώματος 

3. Διαχείριση των συγκρούσεων 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της ενότητας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσης, και 

δεξιοτήτων αλλά επίσης των επιθυμητών στάσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση. 

 

Στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

  
 Να μάθουν για την σημαντικότητα της ενσυναίσθησης στις κοινωνικές ομάδες 

 Να μάθουν για την μη λεκτική επικοινωνία και τις χειρονομίες 

 Να επιλύουν συγκρούσεις και να αποδέχονται  απόψεις /προοπτικές 
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Μαθησιακές δραστηριότητες 

 
2.1 Κοινωνικές δεξιότητες 

2.1.  Κοινωνικές Δεξιότητες 

ΕΝΝΟΙΕΣ /ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων 

επικοινωνίας και η ικανότητα  να ζουν με άλλους . Οι δραστηριότητες θα 

βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν για  τη γλώσσα του σώματος τους. 

Θα μάθουν να σέβονται τις  διαφορετικές απόψεις και να επιλύουν τις 

συγκρούσεις. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

Αυτή η δραστηριότητα βελτιώνει τις δεξιότητες να κάνεις μια δομημένη 

συνέντευξη και βοηθά να γίνεις επιδέξιος στην εξαγωγή των επιθυμητών 

πληροφοριών. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Μια σύντομη εισαγωγή στη σημασία του να κάνουμε ερωτήσεις  με ευγενικό 

τρόπο για τη συλλογή των επιθυμητών πληροφοριών σχετικά με τις διαφορετικές 

προσωπικές προτιμήσεις και εμπειρίες 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Χαιρετήστε το άτομο στο οποίο θα κάνετε συνέντευξη  και κάνετε μια σύντομη 

συνομιλία μαζί του για  περίπου. 15 λεπτά. Ζητήστε από το άτομο να αναφέρει 

τρεις εφημερίδες ή περιοδικά που προτιμά να διαβάζει. Χρησιμοποιήστε το 

Παράρτημα 2.1.1. Reading Habits Questionnaire για τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης. 

 

Μιλήστε σε τρία διαφορετικά άτομα και κάνετε τους μια  συνέντευξη για να μάθετε 

τις προτιμήσεις ανάγνωσης. 

 

Συζητήστε τα αποτελέσματα της έρευνας με την ομάδα και αναλύστε τις 

προτιμήσεις. 

ΥΛΙΚΑ Ένα σημειωματάριο και στυλό 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 
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ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.1.1. Reading Habits Questionnaire 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Την ικανότητα να κατανοούμε και να εκτιμούμε την σημαντικότητα διαφορετικών 

αξιών, να αναγνωρίζουμε τις  αξίες και πεποιθήσεις που διοικούν τις ατομικές 

συμπεριφορές, την παράδοση,  την ζωή, την εργασιακή κοινωνία/ τον πολιτισμό 

και την υγεία. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής προετοιμάζει την αίθουσα : η αίθουσα  θα πρέπει να έχει αρκετό 

χώρο για ομαδικές συναντήσεις. Ο εκπαιδευτής μοιράζει την  ομάδα των 

συμμετεχόντων σε 5 ομάδες (όχι περισσότερα από 5 άτομα σε μια ομάδα),  σε 

κάθε τραπέζι της ομάδας τοποθετεί ένα χαρτί τοίχου  (wallpaper ) , (έγχρωμο  ή 

άσπρο,  το μέγεθος του οποίου  θα πρέπει να είναι ίσο με το  χαρτί flipchart).  

Τοποθετεί σε ένα διαφορετικό τραπέζι υλικά :χρωματιστές κάρτες(10 χρωματιστές 

κάρτες για αξίες (κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει διαφορετική αξία): Παράδοση:μωβ 

, Ζωή: πράσινο, Εργασία: μπλε, Πολιτισμός / Κοινωνία: πορτοκαλί, Υγεία: 

λευκό).Εκτυπώστε το Παράρτημα 2.1.2.Ενσυναίσθηση 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, κάθε συμμετέχοντας  λαμβάνει πέντε κάρτες 

διαφορετικών χρωμάτων. Κάθε χρωματιστή  κάρτα αντιπροσωπεύει μια θεματική 

περιοχή όπως παράδοση:μωβ,  εργασία: μπλε, κοινωνία / πολιτισμός: 

πορτοκαλί, ζωή: πράσινο και υγεία: λευκό. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

ανταλλάξουν τις κάρτες με άλλο άτομο της ομάδας με αμοιβαία συγκατάθεση, εάν 

δεν χρειάζονται μια συγκεκριμένη κάρτα. Επιπλέον χρωματιστές κάρτες  για 

επιπλέον θέματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Αλλά όλοι πρέπει τελικά 

να κρατήσουν τέσσερεις κάρτες  στο χέρι τους  και στη συνέχεια οι κάρτες πρέπει 

να είναι αποδεκτές από την  ομάδα. 

 

Οι συμμετέχοντες πρόσθετουν  τις αντίστοιχες κάρτες τους στο χαρτί τοίχου. Κάθε 

ομάδα παρουσίαζει  το έργο που έγινε στην μεγαλύτερη ομάδα και εξήγεί  το 

συλλογικό σύστημα αξιών της ομάδας. 

Η Τέχνη του Κολάζ είναι μια άσκηση για τους συμμετέχοντες να εκφράσουν 

γραφικά την πολιτιστική τους συνείδηση. Αυτή είναι μια άσκηση που σπάζει τον 

πάγο  και που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους. Οι αξίες είναι μια συμμετοχική δραστηριότητα που βασίζεται 

στην συσχέτιση και τον προβληματισμό. Πρόκειται για μια ανοιχτή άσκηση με 

περιθώρια ατομικής αντανάκλασης, διαλόγων συνεργατικής ομάδας και 
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εξατομίκευσης των δηλώσεων για τις αξίες. Με κάποιο τρόπο,  ενισχύει τα 

πολιτιστικά στερεότυπα - αλλά πιο σημαντικά, δημιουργεί επίσης συναίνεση για 

τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εντοπίζει τις αξίες της. Η δραστηριότητα προάγει 

τη δημιουργική σκέψη, τη συναίνεση και την δυναμική της ομάδας. Είναι ένα 

οπτικό αλλά και ένα γραφικό μέσο για δήλωση αξιών. 

 

ΥΛΙΚΑ 

 χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι , Φύλλο εργασίας 9 και 10, φωτογραφική μηχανή, 

χαρτί τοίχου, έγχρωμες κάρτες (10 έγχρωμες κάρτες για αξίες (κάθε χρώμα) 

παράδοση: μωβ , κοινωνία: πορτοκαλί, υγεία: λευκό). Παράρτημα 

2.1.2.Ενσυναίσθηση 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευση 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.1.2.Ενσυναίσθηση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. RESILIANS Η  KANTONS 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 90 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Αυτή η δραστηριότητα βελτιώνει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης και βοηθά τους 

εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν αποτελεσματικά τα ενδιαφέροντά τους. Μια 

καλή στρατηγική για την επίλυση συγκρούσεων σε διάφορες συνομιλίες με τη 

γραφειοκρατία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των θεμάτων ρουτίνας σε 

διεθνές περιβάλλον. 

 

Πιθανές παραλλαγές: Η αναπαραγωγή ρόλων μπορεί να καταγραφεί  με κάμερα  

και να παρουσιαστείγια ανατροφοδότηση συμμετεχόντων. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Τα φύλλα εργασίας από το  Παράρτημα 2.1.3. a &   b πρέπει να εκτυπωθούν. Ο 

εκπαιδευτής ετοιμάζει  την αίθουσα: η αίθουσα  θα πρέπει να έχει αρκετό χώρο 

για ομαδικέςσυναντήσεις. Διαχωρίζει ολόκληρη την ομάδα συμμετεχόντων σε 6 

ομάδες (όχι περισσότερο από 3-4 άτομα σε μια ομάδα),  στη μέση της αίθουσας 

προετοιμάζει ένα χώρο συνάντησης, για τις επερχόμενες συναντήσεις μεταξύ 

Resilians και Κantons. Προσφέρει στις 3 ομάδες  το φύλλα φύλλο εργασίας 11 

(Resilians), σε 3 ομάδες το φυλλο  εργασίας 12  (Kantons). Σε αυτή τη 

δραστηριότητα, η ομάδα παίζει είτε το ρόλο μιας ομάδας Resilians  είτε το ρόλο 

μιας ομάδας  Kantons. Οι 3 ομάδες Resilians  και οι 3 ομάδες Kantons πρέπει να 

προετοιμάσουν τον  ρόλο τους όπωςπεριγράφεται  στο συγκεκριμένο φύλλο 

εργασίας (διαφορετικό πλαίσιο, στόχοι και τυπικά πρότυπα συμπεριφοράς) για 

τους Resilians ή τους  Kantons. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μετά το χρόνο προετοιμασίας πρέπει να κάνουν ένα παιχνίδι υπόδησης ρόλων: 

μια συνάντηση μεταξύ των Resilians και των Kantons.  Κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης μεταξύ της ομάδας Resilians 1 και της Kantons 1, όλοι οι άλλοι 

συμμετέχοντες παρακολουθούν με προσοχή τη συνάντηση. Στόχος είναι η 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας, της γλώσσας του σώματος, 

των στρατηγικών διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες  που 

αναγράφονται στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας. Μετά τα παιγνίδια  υπόδησης 

ρόλου ακολουθεί  μια ενεργή συζήτηση στην μεγαλύτερη ομάδα. Πρόκειται για ένα 

ενδιαφέρον παιχνίδι  υπόδησης ρόλων και παρέχει την ευκαιρία για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες ασκούν δεξιότητες επίλυσης 

συγκρούσεων και είναι αποτελεσματικοί διαπραγματευτές με μια πολιτισμικά 

διαφορετική ομάδα. 

 

ΥΛΙΚΑ 

Κατάλογος των απαραίτητων υλικών - συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας: 

χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι, φύλλο εργασίας, φωτογραφική μηχανή, χαρτί τοίχου, 

φύλλο εργασίας από το  Παράρτημα 2.1.3.a & b 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Φυλλάδιο Παράρτημα 2.1.3. a & b 
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2.2 Γλώσσα του σώματος 

2.2 Γλώσσα του σώματος 

ΕΝΝΟΙΕΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος είναι να βελτιωθούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η 

δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους σε διαπολιτισμικές 

ομάδες. Οι δραστηριότητες θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για τη γλώσσα 

του σώματος τους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει διάφορες μη λεκτικές επικοινωνίες και διαφορετικές 

χειρονομίες που χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο Δρ Albert Mehrabian, συγγραφέας των Silent Messages, πραγματοποίησε 

αρκετές μελέτες σχετικά με τη μη λεκτική επικοινωνία. Ανακάλυψε ότι το 7% κάθε 

μηνύματος μεταφέρεται με λόγια, 38% μέσω ορισμένων φωνητικών στοιχείων και 

55% μέσω μη λεκτικών στοιχείων (εκφράσεις του προσώπου, χειρονομίες, στάση 

κτλ.). Η αφαίρεση του 7% για το πραγματικό φωνητικό περιεχόμενο αφήνει ένα 

στατιστικό ποσοστό 93%. Αυτή η δραστηριότητα βελτιώνει τη διαπροσωπική 

επικοινωνία και βοηθά τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν αποτελεσματικά τη 

γλώσσα του σώματός τους. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Τα Παράρτημα  2.2.1. Χειρονομίες και Γλώσσα του Σώματος  πρέπει να 

εκτυπωθεί. Ο εκπαιδευτής ετοιμάσει την αίθουσα η αίθουσα πρέπει να έχει αρκετό 

χώρο για τις συναντήσεις της ομάδας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε συμμετέχωντας παίρνει ένα  φυλλάδιο και έχει 20 λεπτά για αυτο-

προβληματισμό. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής διαιρεί ολόκληρη την ομάδα 

συμμετεχόντων σε 6 ομάδες (όχι περισσότερο από 3-4 άτομα σε μια ομάδα). Η 

κάθε ομάδα θα πρέπει ιδανικά να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους 

διαφορετικούς πολιτισμούς. 

 

Στη συνέχεια η ομάδα λαμβάνει κάθε ερώτηση και συγκεντρώνει τις απόψεις όλων 

των μελών της ομάδας. Ο στόχος είναι να προβληματιστούν σχετικά με τη 

συμπεριφορά, τη γλώσσα, τη γλώσσα του σώματος στην επικοινωνία σύμφωνα 

με τις διάφορες καταστάσεις που αναφέρονται στο φύλλο εργασίας. Ένα μέλος 
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της ομάδας πρέπει να συνοψίσει τη συζήτηση και να την  παρουσιάσει στην 

μεγαλύτερη ομάδα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και παρέχει μια 

ευκαιρία για ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ο χρόνος συζήτησης είναι 60 

λεπτά. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν όσο το δυνατόν 

περισσότερα προσωπικά παραδείγματα. Είναι σημαντική η ανατροφοδότηση 

τους, εάν υπάρξε κάποια αλλαγή στην προσωπική τους χειρονομία και στην μη 

λεκτική επικοινωνία από τότε που διαμένουν  στη χώρα υποδοχής. Επίσης μπορεί 

να συγκριθεί και να αναλυθεί η γλώσσα του σώματος και η μη λεκτική επικοινωνία 

κατά την επικοινωνία με τα πρόσωπα του αντίθετου φύλου. 

 

Κάθε ομάδα κάνει παρουσίαση  για 5 λεπτά (30 λεπτά). Μετά από κάθε ομαδική 

παρουσίαση, ο εκπαιδευτής δίνει χρήσιμες συμβουλές για αποτελεσματική 

συμπεριφορά μέσα  σε μερικά λεπτά (10 λεπτά). 

ΥΛΙΚΑ 

Κατάλογος των απαραίτητων υλικών - συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας: 

χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι, φύλλο εργασίας, Παράρτημα  2.2.1. Χειρονομίες και 

Γλώσσα του Σώματος   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα  2.2.1. Χειρονομίες και Γλώσσα του Σώματος   
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2.3 Διαχείριση σύγκρουσης 

2.3.  Διαχείριση σύγκρουσης 

ΕΝΝΟΙΕΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος είναι οι σεβασμός της διαφορετικής απόψης και η επίλυση της 

σύγκρουσης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει  την έννοια της ενσυναίσθησης ως εργαλείο για την 

επίλυση των συγκρούσεων και για να εξασφαλίσει καλύτερη κατανόηση μεταξύ των 

διαφορετικών μελών μιας διαπολιτισμικής ομάδας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΡΟΛΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

Αυτή η δραστηριότητα βελτιώνει την ενσυναίσθηση και μπορεί επίσης να 

βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων καθώς ο συμμετέχοντας  μαθαίνει να 

κατανοεί την προοπτική των άλλων. Δοκιμάζει την ικανότητα ενός μετανάστη να 

επικοινωνεί ως ντόπιος , ο οποίος κατάγεται από τη χώρα υποδοχής. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Σκεφτείτε απλές καταστάσεις και μην κάνετε περίπλοκες ερωτήσεις. Μπορείτε να 

προσαρμόσετε τις καταστάσεις από την περιγραφεί που παρέχεται στο 

Παράρτημα 2.3.1. Υπόδηση Ρόλου 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκτυπώστε και δώστε στον  κάθε συμμετέχοντα μια κάρτα με την περιγραφή των 

διαφόρων καταστάσεων και ζητήστε τους να υποδυθούν το ρόλο του: 

ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου, 

ένα εργοδότη, 

ένα αστυνομικό, 

ένα δάσκαλο. 

 

Ο εκπαιδευτής  υποδύεται τον μετανάστη και κάνει μερικές ερωτήσεις στον  ρόλο 

του μετανάστη. Σε αυτό το παιχνίδι υπόδησης  ρόλων, μπορείτε να έχετε δύο 

διαφορετικές εμπειρίες: 

 

(i) Ο μετανάστης υποδύεται  τους στερεότυπους ρόλους των ντόπιων π.χ. 

αστυνομικός, δάσκαλος κλπ. 

(ii) Ο μετανάστης υποδύεται  τους στερεότυπους ρόλους του μετανάστη, π.χ. 

γονέας, επισκέπτης εστιατορίου κ.λπ. 
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ΥΛΙΚΟ Κάρτες, πίνακας για κάρτες, χαρτοπίνακας 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.3.1. Υπόδηση Ρόλου 
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ΕNOTHTA  3. ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 
Εισαγωγή 
 

Ο στόχος της ενότητας είναι ο συμμετέχοντας  να αναπτύξει την ικανότητα να επιδιώκει και να επιμένει 

να μαθαίνει, να οργανώνει τη δική του  μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής 

διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες. Επιπλέον, προωθεί 

την αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών μάθησης και ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιήσει και 

να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 

 

Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία μαθήματα: 

1. Αναγνώριση μαθησιακών αναγκών 

2. Επίλυση προβλημάτων 

3. Κίνητρα 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της ενότητας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά και η επιθυμητή στάση για ενεργητική μάθηση. 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

  
- Να προσδιορίζουν τις προσωπικές μαθησιακές  ανάγκες  και να επιδιώκουν και να επιμείνουν 

στην μάθηση, 

- Να μάθουν για τις υψηλότερες δεξιότητες σκέψης, όπως η δημιουργικότητα, η επίλυση 

προβλημάτων κλπ 

- Να παρακινηθούν για την επίτευξη των στόχων 
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Μαθησιακές δραστηριότητες 
 
3.1 Μεταγνωστική ιδιότητα 

3.1. Μεταγνωστική ιδιότητα 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι η βελτίωση των  υψηλότερων δεξιοτήτων 

σκέψης. Οι δραστηριότητες θα καταστήσουν τους συμμετέχοντες πιο 

ενημερωμένους για τη δική τους μάθηση. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Η ενότητα αυτή  στοχεύει να βοηθήσει τους μετανάστες να εντοπίσουν τα 

ενδιαφέροντα  τους, καθοδηγώντας τους να εντοπίσουν τις πιο  επείγουσες 

ανάγκες τους. Είναι σημαντικό να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Μετά την 

δραστηριότητα αυτή ακολουθεί από μια συνομιλία με τους καθοδηγητές Οι 

μαθησιακές ανάγκες  εδώ πρέπει να θεωρούνται ως γνωσιακές ανάγκες, και όχι 

ως ψυχολογικές ανάγκες. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στην έκφραση των μαθησιακών αναγκών που 

προσδιορίζονται από μια ρεαλιστική κατάσταση της ομάδας στόχου (ένος απλού  

μετανάστη  ή μια ομάδα μεταναστών). 

 

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με ατομικό ή με συλλογικό τρόπο. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1- Αρχικά, ο εκπαιδευτής προετοιμάζει: μια ομάδα αυτοκόλλητων που 

αντανακλουν ορισμένες πιθανές μαθησιακές ανάγκες που πρέπει να εκφράσει 

η ομάδα στόχος, για παράδειγμα: 

• Συμπερίληψη στην οικονομία της εργασίας 

• Αλλαγή της δουλειάς μου ή του χώρου εργασίας μου 

• Δεξιότητες στην αγορά εργασίας 

• Δυνατότητα επικοινωνίας (γλώσσα, έκφραση) 

• Αίσθημα αυτοπεποίθησης, στοιχειώδεις δεξιότητες πληροφορικής 

• Ασφάλεια, προσωπική υποστήριξη, υποστήριξη της οικογένειάς μου 

• Αίσθημα ενσωμάτωσης στην κοινωνική ζωή 

• και μερικά αυτοκόλλητα κενά , για να επιτρέψουν την αυτοεκδήλωση άλλων 

αναγκών ... 

 

- και ένα φύλλο που πρέπει να τοποθετηθεί στο χαρτοπίνακα  που  θα 
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αντικατοπτρίζει αρκετές προτεραιότητες (βλ. παρακάτω). 

 

 

 

Αριθμός 
προτεραιότητας 

Οι ανάγκες μου Γιατί; 

1   

2   

…   

 

 

2- Δεύτερον, ο εκπαιδευτής δίνει τα αυτοκόλλητα σε κάθε μέλος της ομάδας-

στόχου και του   ζητά να επιλέξει μερικές από τις ανάγκες που θεωρούνται ως οι 

πιο σχετικές με το άτομο του  και να τις ταξινομήσει κατά σειρά σπουδαιότητας. 

 

3 - Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζητά από το συμμετέχοντα  να εξηγήσει την 

επιλογή του προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα την πραγματικότητα των 

αναγκών. Τώρα είναι  ώρα για συζήτηση. 

 

4- Περίπου 1,5 ώρες ατομικής εργασίας,  0,5 ώρες συνομιλίας με καθοδηγητή 

 

ΥΛΙΚΑ Χαρτοπίνακας, χαρτιά και στυλό. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης  

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχει 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 
Ανάπτυξη δημιουργικότητας δημιουργώντας μια ιστορία στην ομάδα για ένα θέμα 

που επιλέχτηκε από τον εκπαιδευτή( πχ για τα χόμπι,,,,) 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Mια χαλαρή ατμόσφαιρα για να νοιώσουν οι συμμετέχοντες άνετα. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

- Ο εκπαιδευτής ζητά από έναν εκπαιδευόμενο από την ομάδα να πει μια λέξη για 

την έναρξη της άσκησης. 

- Μετά από αυτόν, όλοι οι εκπαιδευόμενοι συνεχίζουν να λένε την επόμενη λέξη 

για να ολοκληρώσουν την ιστορία. 

- Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να πει μία λέξη τη φορά, αλλά συνολικά μπορεί να 

πει μόνο δύο λέξεις. 

Ο εκπαιδευτής γράφει τις λέξεις σε ένα χαρτοπίνακα. Στο τέλος της 

δραστηριότητας, ο εκπαιδευτής θα συζητήσει τα αποτελέσματα με την ομάδα 

σχετικά με τη σημασία της σύνδεσης με τις σκέψεις των  άλλων ανθρώπων για 

καλύτερη επικοινωνία 

 

ΥΛΙΚΑ Χαρτοπίνακας, μαρκαδόροι, στυλό 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχει 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3. ΕΝΑ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Η παρακίνηση  του ευατού μας  είναι σημαντική για την επίτευξη προσωπικών 

στόχων. Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στην διατύπωση των προσωπικών στόχων 

και στην αποσαφήνιση των προκλήσεων υλοποίησης μέσω μιας συνομιλίας με 

τον καθοδηγητή. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Τα απαραίτητα  στοιχεία για προσωπική επαγγελματική επιτυχία μπορούν να 

συζητηθούν. Η σχετικότητα του προγραμματισμού μπορεί να επισημανθεί και οι 

πιθανές πηγές εξωτερικής βοήθειας μπορούν να αναφερθούν. Εκτύπωστε το  

Παράρτημα 3.1.3. Ένα πλάνο για τους στόχους μου 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι συμμετέχοντες εξετάζουν τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και ενθαρρύνονται να 

απεικονίσουν την πραγματικότητά τους στο μέλλον. Ενθαρρύνονται να 

φανταστούν με όλες τις αισθήσεις τους: πως θα μοιάζει το μέλλον,πως  θα μυρίζει 

,  πως θα ακούγεται, τι  ρούχα θα φορούν, σε ποιο  σπίτι  θα ζουν, ποιοι  θα είναι 

οι γύρω τους κ.λπ. 

 



        

                                                                   ΠΑΡ.. 3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  &  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΝEΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE 96 

Αφού έχουν δημιουργήσει μια εικόνα της μελλοντικής τους πραγματικότητας μετά 

από ένα χρόνο, μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με τα ενδιάμεσα χρονικά 

σημεία. Τι θα είναι μετά από 1 μήνα; Στο τέλος του τρέχοντος τριμήνου; Μετά από 

6 μήνες; Αυτό θα τους βοηθήσει να κάνουν τον μικρο-προγραμματισμό τους  και 

να εντοπίσουν τους συνδέσμους που λείπουν. 

 

ΥΛΙΚΑ Φυλλάδια και στυλό 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσας εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα 3.1.3. Ένα πλάνο για τους στόχους μου 
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3.2 Επίλυση προβλήματος 

3.2.  Επίλυση Προβλήματος 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος είανι να βελτιωθούν οι δεξιλοτητες υψηλής σκέψης. Οι 

δραστηριότητες θα ενημερώσουν τους συμεμτέχοντες για την επίλυση 

προβλημάτων. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει την σημασία που δημιουργεί η χρήση της νέας 

τεχνολογίας και επεξηγεί την ανάγκη της επίλυσης ενός προβλήματος στις 

καθημερινές μας ζωές. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 
Ο εκπαιδευτής επισημαίνει πώς η χρήση μιας νέας τεχνολογίας δημιουργεί 

προφανείς προκλήσεις  και θα τους βοηθήσει να υπερπηδήσουν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν με την τεχνολογία.  

 

Εάν οι εκπαιδευόμενοι δεν γνωρίζουν πολλούς ντόπιους ή αισθάνονται αμήχανα 

να μιλήσουν / στείλουν μηνύματα σε αυτούς, ο εκπαιδευτής μπορεί να 

προσφερθεί  να συνεργαστεί σε αυτή την εργασία. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

δύο διαφορετικοί εκπαιδευτές που έχουν δύο διαφορετικές ομάδες 

εκπαιδευομένων, θα μπορούσαν να αλλάξουν θέσεις έτσι ώστε οι μετανάστες να 

έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν στην ομιλία ενός ατόμου διαφορετικού από τον 

εκπαιδευτή τους. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει  να έχουν ένα κινητό τηλέφωνο ή άλλη όμοια 
συσκευή. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους της ομάδας σας να αλλάξουν το μενού των 

τηλεφώνων / υπολογιστών τους (ή άλλο αντικείμενο καθημερινής χρήσης) στη 

γλώσσα της χώρας υποδοχής. Δώστε  τους να το κρατήσουν έτσι για μια 

ολόκληρη μέρα κάνοντας τις κανονικές τους δραστηριότητες. Ζητήστε τους να 

ανταλλάξουν μηνύματα με έναν ντόπιο ομιλητή καθώς και να κάνουν ένα 

τηλεφώνημα ή να το δεχτούν. 

 

Θα γίνει 1 συνάντηση  για παρουσίαση της δραστηριότητας και οδηγίες (10 

λεπτά) + 30 λεπτά για ατομική εργασία σχετικά με τη δραστηριότητα + 1 
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συνάντηση συνεντεύξεων (20 λεπτά). 

 

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της επόμενης δραστηριότητας, πραγματοποιήστε 

μια συνάντηση  για να ενημερωθείτε για την δραστηριότητα αυτή. Πως ήταν  η 

εμπειρία  αυτή; Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες; Ποια ήταν η μεγαλύτερη 

πρόκληση και πώς κατάφεραν να την  αντιμετωπίσουν; Τι έμαθαν  εκείνη την 

ημέρα; Ήταν χρήσιμο; 

 

ΥΛΙΚΑ Κινητά τηλέφωνα ή  άλλες παρόμοιες συσκευές 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δεν υπάρχει 
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3.3 Κίνητρα 

3.3.  Κίνητρα 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος είναι να παραμείνεις κινιτοποιημένος για να επιτύχεις τους 

στόχους που έθεσες να πετύχεις. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Ο εκπαιδευτής εισάγει τη σημασία του κινήτρου ως παράγοντα επιτυχίας. Οι 

απλές καθημερινές εργασίες μπορούν να δημιουργήσουν προκλήσεις και να 

προσφέρουν μια ευκαιρία για μάθηση. Η δυνατότητα δημιουργίας νέου δικτύου 

μέσω αυτής της ευχάριστης εμπειρίας μαγειρικής  με άλλους μπορεί να τονιστεί. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ(GOURMET INTEGRATION) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 180 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Η εμπειρία από την αγορά των υλικών για το μαγείρεμα  θα υποστηρίξει 

περαιτέρω την εκμάθηση γλωσσών και θα εξοικειώσει τον εκπαιδευόμενο με τις 

μονάδες μέτρησης. Αυτή η μαγειρική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν ένα νέο δίκτυο. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Ιδανικά να προγραμματιστεί το βράδυ του Σαββάτου. 

Προσθέστε ένα ειδικό ποτό και μουσική από τον πολιτισμό σας, 

Παραλλαγή: Θα μπορούσατε να μαγειρέψετε επίσης ένα πιάτο από την χώρα  

υποδοχής 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Γράψτε μια συνταγή για το αγαπημένο σας πιάτο από τον πολιτισμό σας. 

Αναφέρετε τα υλικά  που χρειάζονται  για την προετοιμασία του πιάτου για 4 

άτομα. 

Αγοράστε τα υλικά  από ένα σούπερ μάρκετ ή ένα ειδικό κατάστημα της χώρας 

σας 

Προσκαλέστε τους φίλους / τους συναδέλφους σας για να μαγειρέψετε  μαζί για 

δείπνο. 

Αναθέστε την ευθύνη και δώστε ακριβείς οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να γίνει, 

π.χ. κόψιμο, τεμάχισμα,  τηγάνισμα, ψήσιμο, διάρκεια κ.λπ. 

 

Μόλις το πιάτο είναι έτοιμο, σερβίρετε το  και φάτε το   με τρόπο που είναι 

χαρακτηριστικός  στην  κουλτούρα σας. 
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ΥΛΙΚΑ 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής, υλικά 

μαγειρέματος και σκεύη σερβιρίσματος 

Βιβλία μαγειρικής ή βίντεο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Κουζίνα  (κοινοτική κουζίνα, εκπαιδευτική κουζίνα σε σχολείο) πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, εκτυπωτής 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχει 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

 

Μερικές  κουλτούρες αποθαρρύνουν τις γυναίκες να παρουσιάζονται σε ταινίες, 

έτσι πρέπει να υπάρξει  κάποια ευαισθησία. Το πιο σημαντικό είναι να 

προωθήσουμε την αυτοπεποίθηση των μεταναστών μπροστά από την κάμερα. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Δοκιμάζοντας την ικανότητά σας να μιλάτε για τον εαυτό σας σε ένα βίντεο  60 

δευτερολέπτων.(ως σύντομο βιογραφικό σημείωμα) είναι μια χρήσιμη 

προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας. Ο εκπαιδευτής μπορεί να ζητήσει από 

τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν ένα συγκεκριμένο προφίλ εργασίας πριν 

κάνουν το βίντεο. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με μια βέλτιστη πρακτική που στοχεύει στην 

προώθηση της ενδυνάμωσης των μεταναστών στην κουλτούρα της χώρας  

υποδοχής. ΟνομάζεταιΒιογραφικό Σημείωμα σε βίντεο. 

 

1) Μετά από μια προετοιμασία  30 λεπτών, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να 

πραγματοποιήσουν μια παρουσίαση του ευατού τους  60 δευτερολέπτων 

μπροστά από μια φωτογραφική μηχανή ή ένα smartphone. 

2) Στη συνέχεια, η ταινία παρουσιάζεται σε όλους τους συμμετέχοντες. 

3) Συζήτηση σχετικά με τα δυνατά σημεία και συμβουλές για βελτιώσεις. 

 

Αυτό το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να τον κρατήσουν οι μετανάστες και στη 

συνέχεια μπορεί να μεταφορτωθεί και οι εργοδότες μπορούν να επικοινωνήσουν 

απευθείας μαζί τους. 

 

ΥΛΙΚΑ Φωτογραφική μηχανή, Smartphone, χαρτί και στυλό. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
http://facealemploi.tv/face/ (αλλάξετε την γλώσσα στην γλώσσα προτίμησης 

σας) 

 

  

http://facealemploi.tv/face/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4.  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 
Εισαγωγή 
 

Ο στόχος της ενότητας είναι να αναπτύξει  ο συμμετέχοντας την ικανότητα να εξερευνήσει την 

ευρωπαϊκή ταυτότητα, να εκτιμήσει τα ινστιτούτα  του κράτους πρόνοιας και να ασχοληθεί με τις 

προκαταλήψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, προωθεί την αξιοποίηση των 

προηγούμενων εμπειριών μάθησης και ζωής, προκειμένου να χρησιμοποιήσει και να εφαρμόσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες σε διάφορα πλαίσια: στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση. Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία μαθήματα: 

 

1. Ευρωπαϊκή ταυτότητα 

2. Κοινωνικό κράτος 

3. Προκαταλήψεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της ενότητας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά και η επιθυμητή στάση για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. 

 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
  

 Υιοθετούν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής 

 Να εκτιμήσουν  τις ευρωπαϊκές αξίες και να μάθουν  να ζουν μαζί 

 Να εκτιμούν  τα στοιχεία ευημερίας και την ανθρωπιστική διάσταση του κοινωνικού κράτους 

 Η κριτική αμφισβήτηση των προκαταλήψεων στα μέσα ενημέρωσης 
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Μαθησιακές δραστηριότητες 
 
4.1 Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη 

 

4.1.  Ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος της ενότητας αυτής είναι o ο συμμετέχοντας  να βελτιώσει τις 

δεξιότητες της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη. Οι δραστηριότητες θα κάνουν του 

συμμετέχοντες  πιο γνώστες των δικών τους καθηκόντων και υπευθυνοτήτων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ετοιμάστε μερικές βασικές πληροφορίες για τις κύριες εθνικές ομάδες που 

υπάρχουν στην χώρα και τις κύριες πολιτιστικές τους αξίες. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Μπορείτε να προγραμματίσετε  μια  επίσκεψη στο τοπικό ταξιδιωτικό πρακτορείο 

για να πάρετε φυλλάδια . 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1) Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε  μικρές ομάδες και ζητήστε  τους να(ethnic 

group) πραγματοποιήσουν έρευνα σχετικά με μια συγκεκριμένη εθνική ομάδα που 

υπάρχει  στην κοινωνία της χώρας, για να κάνουν μια παρουσίαση που θα τονίζει 

τα κύρια πολιτιστικά χαρακτηριστικά αυτής της  εθνικής ομάδας. 

2) Για την παρουσίασή τους, θα πρέπει να επιλέξουν ένα τυπικό τραγούδι και να 

ετοιμάσουν μια πρόταση για ένα πλήρες δείπνο με πιάτα της συγκεκριμένης 

εθνικής ομάδας. 

3) Στην συνέχεια θα ακολουθήσει παρουσίαση από την ομάδα  των κύριων 

πολιτιστικών χαρακτηριστικών της εθνικής ομάδας. Η παρουσίαση θα 

περιλαμβάνει  τραγούδι και  μια πρόταση μενού για δείπνο μιας συγκεκριμένης 

εθνικής  ομάδας. Η παρουσίαση θα είναι όπως η παρουσίαση ενός τουριστικού 

πράκτορα.  

4) Προβληματισμός με την ομάδα στο τέλος όλων των παρουσιάσεων 

 

ΥΛΙΚΑ Πρόσβαση στο διαδίκτυο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, ηχεία 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αιθούσα εκπάιδευσης 
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ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχει 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΛΙΣΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Να κάνετε τους μετανάστες να αντιδράσουν  σε “κλισε”  και να ξεκινήσουν 

συζήτηση για την εργασιακή κουλτούρα, τις  πολιτισμικές διαφορές, ιδέες…. …). 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Βίντεο για τα ευρωπαϊκά στερεότυπα 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

“Καταπολέμηση κλισέ σε όλη την Ευρώπη”:  πως βλέπουν οι άλλοι  την 

Ευρώπη ανάλογα από την χώρα: Τουρκία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Βουλγαρία ….μερικά παραδείγματα…..  
 

1) Εδώ είναι μερικά κλισέ, που μπορεί οι γείτονες σας  να  λένε για εσάς. 

Έχετε υπόψη ότι και εσείς έχετε μερικά και οι άλλοι μπορεί να σας 

βλέπουνς με αυτά. Αλλά πρώτα ας διασκεδάσουμε, βαζόντας πολύ 

χιουμορ 

 
Πως  οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ευρώπη: 

… 
 
Πως  οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ευρώπη: 

 
2) Υπάρχουν κάποια κλισέ που γνωρίζετε για τους εργαζόμενους της ΕΕ ή τους 

μετανάστες σε όλη την Ευρώπη; Καταγράψτε 5 από αυτά και πείτε ποια είναι 
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αλήθεια (νομίζετε) ή λάθος (νομίζετε). Τώρα, ας το σκεφτούμε ... 

3) Στη συνέχεια, απαντήστε σε αυτές τις 5 ερωτήσεις: Στη δουλειά ... 

• Υπάρχει κάποια  κατάσταση, που  δεν καταλαβαίνετε; 

• Υπάρχει κάποια  κατάσταση ή συμπεριφορά που πραγματικά σας αναστάτωσε 

(στην εργασία); 

• Υπάρχουν άνθρωποι,  που δεν καταλαβαίνετε; 

• Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν σας καταλαβαίνουν ; 

• Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιον να σας δώσει κάποια εξήγηση; 

5) Γενική συζήτηση  

 

ΥΛΙΚΑ 

Βίντεο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, διαδίκτυο, οθόνη προβολέα, εκτυπωτής, 

χαρτί. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=6dZQ-G7b8nY (  ένα βίντεο για τα 

ευρωπαϊκά  στερεότυπα.) 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6dZQ-G7b8nY
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4.2 Κοινωνικό Κράτος 

4.2.  Κοινωνικό Κράτος 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Η βασική ιδέα είναι να εκτιμήσουμε το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και την 

ανθρωπιστική διάσταση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό για 

την οργάνωση της καθημερινής ζωής και την πρόσβαση στο σύστημα υποστήριξης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη σημασία να γνωρίζουν  τα 

διαφορετικά συστήματα   και τις γραφειοκρατικές οργανώσεις σε αυτή τη χώρα, η 

οποία είναι πολύ διαφορετική από την πατρίδα των μεταναστριών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 180 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει τους δικούς της νόμους κοινωνικής ασφάλισης. Οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτούς τους νόμους είναι οι 

ίδιες για όλους τους εργαζόμενους στη χώρα αυτή, είτε είναι ντόπιοι είτε ξένοι. 

Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ συντονίζουν τα εθνικά συστήματα ώστε να 

διασφαλιστεί ότι τα άτομα που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν χάνουν 

την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης (για παράδειγμα τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

και την υγειονομική περίθαλψη) και πάντα γνωρίζουν ποιες εθνικές νομοθεσίες 

ισχύουν γι αυτούς. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κάποιος μπορεί να 

υπόκειται μόνο σε νόμους κοινωνικής ασφάλισης μιας χώρας κάθε φορά - γι 'αυτό 

πρέπει να πληρώνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο στη χώρα αυτή. 

Αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό στην πατρίδα των μεταναστών και επομένως 

είναι μια σημαντική ευκαιρία μάθησης. Η ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη  βασίζεται 

στην αποτελεσματική ενσωμάτωση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να μοιραστούν την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα 

τμήματα ενός κράτους κοινωνικής ασφάλισης και να αναλογιστούν τι θέλουν να 

κάνουν διαφορετικά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί  μια άτυπη έρευνα για να 

μάθετε πόσα τμήματα χρησιμοποιούνται: ανταλλαγή απασχόλησης, ασφάλιση 

υγείας, άδεια παραμονής κλπ. 

Παρακαλούμε να εκτυπώσετε το αντίστοιχο παράρτημα 4.1.2α) έως δ) για την 

περίληψη της κοινωνικής ασφάλισης που είναι διαθέσιμη στην Αυστρία, την 

Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία αντίστοιχα. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

Μπορεί να οργανωθεί μια επίσκεψη στα τοπικά γραφεία για να δουν  πώς 

λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μερικά πιθανά γραφεία που μπορεί 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ να ληφθούν υπόψη  για επίσκεψη:  γραφεία για ανταλλαγή απασχόλησης,  

γραφεία ασφάλιση υγείας,  γραφεία άδεια παραμονής, κλπ. 

 

Μετά την επίσκεψη, ο εκπαιδευτής μπορεί να συμβουλεύσει τους 

εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή με τα αντίστοιχα γραφεία για τις μοναδικές 

ανάγκες τους. 

 

ΥΛΙΚΑ 

Χαρτί και στυλό, μετακίνηση για την επίσκεψη. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παραρτήματα  4.2.1.α)  μέχρι  d)  περιέχουν μια περίληψη της κοινωνικής 

ασφάλισης που είναι διαθέσιμη  στην Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την  

Ισπανία αντίστοιχα. 
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4.3 Προκαταλήψεις στα μέσα επικοινωνίας 

4.3 Προκαταλήψεις στα μέσα επικοινωνίας 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Η βασική ιδέα είναι να εκτιμήσουμε και να κατανοήσουμε κριτικά τον ρόλο των 

μέσων ενημέρωσης στην επικοινωνία και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους συμμετέχοντες τη σημασία της γνώσης για τα διάφορα 

μέσα ενημέρωσης στη χώρα. Η γνώση σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

τις προκαταλήψεις τους θα ενημερώσει καλύτερα τις μετανάστριες σχετικά με τη 

σύγχρονη πραγματικότητα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ; 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά  

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Αυτή η δραστηριότητα  με την παρακολούθηση βίντεο ασχολείται με το ζήτημα 

των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Συχνά, οι μετανάστες είναι θύματα 

τέτοιων διακρίσεων και προκαταλήψεων. Είναι σημαντικό να διεξάγεται αυτή η 

δραστηριότητα απαλλαγμένη από κάθε είδους προκατάληψη. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΤΙΟΤΗΤΑ 

Κατεβάστε αυτό το βίντεο από τον σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Βήμα 1. Δείτε το  βίντεο από την αρχή 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0 

Βήμα 2. Σταματήστε το βίντεο στα 00:54 δευτερόλεπτα 

Βήμα 3. Πρώτα - κάντε μια Αξιολόγηση. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει; 

Βήμα 4. Τώρα. κάνετε τις Παρατηρήσεις σας - χωρίς την αξιολόγηση! Περιγράψετε 

όσο καλύτερα μπορείτε  αυτό που βλέπετε χωρίς να κάνετε οποιαδήποτε κρίση ή 

υπόθεση 

Βήμα 5. Συζητήστε στην ομάδα αν νομίζετε ότι ειπώθηκε ήταν Παρατήρηση ή 

Αξιολόγηση. 

Βήμα 6. Τώρα συνεχίστε το βίντεο και παρακολουθήστε μέχρι το τέλος 

Βήμα 7. Συζητήστε το αποτέλεσμα και συγκρίνετε τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και της παρατήρησης στην περίπτωση αυτού του βίντεο. 

Βήμα 8. Κλείσιμο συζήτησης και ανατροφοδότηση για περίπου. 20 λεπτά 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0
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ΥΛΙΚΟ 

 

Βιντεο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Προβολέας, Οθόνη 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΛΠΙΣΜΟΣ 

Αίθουσα εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Προβολέας, Οθόνη 

ΠΗΓΗ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyPM25boh0  
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ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1  

 
ΘΕΜΑ 1.1 

Παράρτημα 1.1.1 Φυλλάδιο            

Παράρτημα 1.1.2 Φυλλάδιο             

ΘΕΜΑ 1.2 

Παράρτημα  1.2.1.  Αφίσα                        

ΘΕΜΑ 1.3 

Παράρτημα 1.3.1.  Φυλλάδιο       

 
ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2  

 
ΘΕΜΑ 2.1 

Παράρτημα  2.1.1.  Φυλλάδιο                             

Παράρτημα  2.1.2. Φυλλάδιο         

Παράρτημα  2.1.3. a + b Φυλλάδιο         

ΘΕΜΑ 2.2 

Παράρτημα  2.2.1. Φυλλάδιο              

ΘΕΜΑ 2.3 

Παράρτημα 2.3.1. Φυλλάδιο           

 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 

 
ΘΕΜΑ  3.1 

Παράρτημα 3.1.3.  Φυλλάδιο 

 

ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4  
 

ΘΕΜΑ 4.1 

Παραρτήματα 4.2.1. a) μέχρι  d) PDF 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5. ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ BI5 ΚΑΙ BI6  
 

Αυτή η λίστα με τα βίντεο είναι ενδεικτική και ο εκπαιδευτής μπορεί να επεκτείνει την επιλογή των 

βίντεο βασισμένος στις μοναδικές απατήσεις του πολιτισμού και τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα των 

ατόμων στην ομάδα του. 

 

ΒΙ Περιγραφή βίντεο URL 

ΒΙ6 Developing an Active Citizenrship through Civic 
Education 
 

Σε πολλές χώρες του κόσμου, οι νέοι πολίτες συμμετέχουν 
στην πολιτική διαδικασία και απαιτούν φωνή στον τρόπο με 
τον οποίο κυβερνούνται. Με αυτό τον τρόπο, είναι σημαντικό 
να εξεταστεί πώς αναπτύσσεται το αίσθημα της ιδιότητας 
του ενεργού πολίτη  στους νέους αυτούς, καθώς και οι 
μέθοδοι με τις οποίες οι κοινωνίες τους εκπαιδεύουν για 
τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως ενεργοί  πολίτες. Η 
καλλιέργεια μιας αίσθησης πολιτότητας είναι θεμελιώδης για 
την οικοδόμηση βιώσιμων δημοκρατιών. 

Γλώσσα : Αγγλική (περίπου 5 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ_
KkQ0qWgY 

ΒΙ5 

ΒΙ6 

Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz 

Mit sich selbst und mit anderen zurecht kommen, um 
beruflich und privat erfolgreich zu sein 

Γλώσσα: Γερμανική (περίπου 5 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=0hx
pzwyPySs 

ΒΙ5 Was versteht man unter Sozialkompetenz? 
Γλώσσα: Γερμανική  (περίπου 5 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=4P9
glvt2Dmo 

ΒΙ5 Wie Lernen am besten gelingt  

 Ein kurzer Clip in dem der bedeutende Hirnforscher Prof. 
Dr. Gerald Hüther erläutert, wie Lernen am besten gelingen 
kann. 

Γλώσσα: Γερμανική (περίπου 4 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=T5z
bk7FmY_0 

ΒΙ5 Bürgerkompetenz nutzen 

Γλώσσα: Γερμανική (περίπου 3 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eri
wdH0Pu6Q 

ΒΙ5 Menschen durchschauen - Zwei Seiten der 
Sozialkompetenz 
Menschen lesen, analysieren, durchschauen - Die Facetten 
der Sozialkompetenz sind für Kommunikation und Rhetorik 
wichtig. Der Video stellt  die beiden Seiten der sozialen 
Kompetenz vor. 

Γλώσσαe:Γερμανική (περίπου 6 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=LvP
qFwCJRfA 

ΒΙ5 Kinder lernen soziale Kompetenzen spielerisch 
 

Miteinander oder gegeneinander - überall auf der Welt 
lieben es Kinder zu spielen. Dabei geht es um viel mehr als 
nur einen Zeitvertreib. Denn Kinder erwerben so auch 
wichtige soziale Fähigkeiten. 

Γλώσσα: Γερμανική (περίπου 5 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=_8v
F7sG0ICs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hxpzwyPySs
https://www.youtube.com/watch?v=0hxpzwyPySs
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https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
https://www.youtube.com/watch?v=EriwdH0Pu6Q
https://www.youtube.com/watch?v=EriwdH0Pu6Q
https://www.youtube.com/watch?v=LvPqFwCJRfA
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ΒΙ Περιγραφή βίντεο URL 

ΒΙ5, 
ΒΙ6 

Key Competence 6 – Social and Civic Competences 
 

Ενισχύετε την κοινωνική και ευρωπαϊκή σας γνώση. 
Εργάστείτε  στις ικανότητες της ιδιότητας του ενεργού πολίτη  
σας και αναλάβετε  δράση για να αλλάξετε κάτι αντί να 
περιμένετε άλλους να το κάνουν για σας. Η αρχική 
διατύπωση της βασικής ικανότητας με συντομία είναι : Να 
είναι σε θέση να συμμετέχει στην κοινωνική, αστική και 
επαγγελματική ζωή. Να είναι σε θέση να ασχοληθεί με 
ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικό κοινωνικό 
και πολιτιστικό υπόβαθρο. Να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει με εποικοδομητικό τρόπο τις συγκρούσεις. Να  
αποκτήσει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις στάσεις που 
χρειάζονται , για να  είναι ενεργός ως πολίτης και να 
συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο στη ζωή των 
πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο 
Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 3 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=w4
0EnZ0CFrY 

ΒΙ5, ΒΙ6 Social and civic competence 
 

Με βάση τις περιγραφές των 8 βασικών ικανοτήτων που 
παρέχονται από τους εκπαιδευτές στην ομάδα,, οι νέοι 
απεικονίζουν σε 8 σύντομα σκίτσα τη σημασία κάθε 
ικανότητας  στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή στον 
τομέα των επιχειρήσεων. 
 

Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 3 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=KfA
M5X7zO5c 

ΒΙ6 How to teach Civic Competence? 
 

Θεωρητικές γνώσεις, κοινωνικές και συμμετοχικές δεξιότητες 

είναι οι θεμελιώδεις αρχές για τη διδασκαλία της ικανότητας 

του πολίτη 

 

Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 3 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=rjN
wUgtg1SA 

ΒΙ6 What is Civic Competence? 

 
 Μια ομάδα ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων μιλά για το 
ποια είναι η ικανότητα των πολιτών και πώς θα μπορούσε 
να προωθηθεί μεταξύ των εφήβων 

Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 7 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=S5n
4aN26hNk&list=PLbXC9h_T10liEGosQ
ipTFrHHG9rDtydMR 

ΒΙ6 Civic Literacy : Definition , Examples and Simplified 
Explanation 
 

Πρόκειται για ένα βίντεο σχετικά με τον πολιτικό 
αλφαβητισμό και την κοινωνική ανάπτυξη 
 
Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 7 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=zcs
W8Vx-Ojs 

ΒΙ5 The neuroscience of social intelligence 

 
Τι είναι η κοινωνική νοημοσύνη; Ο καθηγητής ψυχολογίας 
Bill von Hippel υποστηρίζει ότι οι μετωπικοί λοβοί του 
εγκεφάλου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή 
κοινωνικής ευφυούς συμπεριφοράς. Περιγράφει έρευνα από 
το εργαστήριό του που δείχνει ότι οι φαινομενικά ασήμαντες 
νοητικές ικανότητες μας εμποδίζουν να κάνουμε το λάθος  
και να μας βοηθούν να κάνουμε το σωστό σε διάφορες 
κοινωνικά προκλητικές περιστάσεις. 
 
Γλώσσα: Αγγλική (περίπου1 7 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=CM
2wIS8UejE 

https://www.youtube.com/watch?v=w40EnZ0CFrY
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ΒΙ 6 Stepping Up to Global Citizenship 
 

Παγκόσμια νοοτροπία για τα άτομα και την κοινωνία. Η 
αύξηση της ενσυναίσθησης  και γνώσης  της κουλτούρας 
των άλλων  είναι αυτό που χρειάζεται τώρα ο σύγχρονο 
κόσμο μας στον οποίο υπάρχει  αυξημένη αλληλεπίδραση 
στον πολιτισμό  και αβεβαιότητα. 
 
Γλώσσα:  Αγγλική (περίπου 17 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=V5
VKIihK6fQ 

 

 

ΒΙ Περιγραφή βίντεο URL 

ΒΙ5 The Philosophy of Time Management 
 

Θα πεθάνεις τελικά. Θα γεμίσετε όποια ζωή έχετε με  
λεγόμενες τεχνικές διαχείρισης χρόνου και συντομεύσεις; Ή 
θα βλέπετε τη διαχείριση του χρόνου ως έναν τρόπο να 
εισπνεύσετε τη ζωή σας με νόημα και σκοπό; 
 
Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 17 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=WX
BA4eWskrc 

ΒΙ5 Meet Yourself: A User's Guide to Building Self-Esteem 
 

Σε αυτή τη συναρπαστική ομιλία, ο Νίκο θα δείξει πώς 
οποιοσδήποτε  - από τα αγόρια και τα κορίτσια μέχρι τους 
άνδρες και τις γυναίκες μπορεί να δει  μια ματιά από  την 
δική  του μεταμορφωση. Έμπνευση και ενδυνάμωση. 

Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 13 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=uOr
zmFUJtrs 

ΒΙ5 Is Social Media Hurting Your Mental Health? 
 

Η κύλιση μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης,  μοιάζει 
σαν ένα αβλαβές κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Αλλά 
είναι πραγματικά τόσο αβλαβές όσο φαίνεται; Καθώς τα 
κοινωνικά μέσα δυκτίωσης εξακολουθούν να αποτελούν 
μέρος του ιστού της σύγχρονης ζωής - το "ψηφιακό στρώμα" 
- η αποχή γίνεται όλο και λιγότερο επιλογή. Πώς αυτά 
επηρεάζουν την ψυχική σας υγεία με την πάροδο του 
χρόνου; 
 
Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 13 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=Czg
_9C7gw0o 

ΒΙ5 Learning how to learn 
 

Για να συνοψίσω: εστιασμένη μάθηση (τεχνική pomodoro), 
τεστ ασκήσεων , αντικατάσταση επισήμανσης με την 
μάθηση μέσω τηςμεθόδου διαβάζω, κοιτώ  ανακαλώ(read-
look away-recall) 
 
Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 18 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=O9
6fE1E-rf8 

BI 6 What are universal human rights? 

Γλώσσα: Αγγλική (περίπου 5  λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=nD
gIVseTkuE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5VKIihK6fQ
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https://www.youtube.com/watch?v=O96fE1E-rf8
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Εκπαιδευτικό Υλικό στις Βασικές 
Ικανότητες  
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ΒΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του 

δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 

αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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Έργο  InCommon Εργαλειοθήκη. Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση 

της ιδιότητας της Ενεργού Πολίτη των μεταναστριών  

Παραδοτέο 3.2 Εκπαιδευτικό υλικό στις Βασικές Ικανότητες 

Βασική Ικανότητα:  ΒΙ8: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Συντονιστής EDITC LTD 

Συγγραφείς DOCUMENTA, EDITC, DIMITRA, KIST Consult 

Τύπος Αρχείου Demonstrator 

Διανομή Δημόσιο 

Κατάσταση Τελικό 

Ημερομηνία Μάϊος 2019 

 

Κοινοπραξία του έργου: 

 
 

 
 

www.documenta.es www.dimitra.gr www.editc.eu www.kist-consult.com 

 

 
 

 

http://eapncantabria.wordpress.c

om 
www.larissa-dimos.gr 

https://skepolem.wordpres

s.com/author/skepolem/ 
www.gainandsustain.eu 
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Εισαγωγή 

Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τις βασικές ικανότητες εμπίπτει στο ευρωπαϊκό έργο  

"InCommon Εργαλειοθήκη: Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άσκηση της ενεργού 

ιθαγένειας των μεταναστριών". 

Ο γενικός στόχος της InCommon είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της πολιτιστικής συμμετοχής των 

μεταναστριών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θεσπίζονται τρεις κατευθυντήριες γραμμές: 

• Δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω ατομικής ανάπτυξης και κατάρτισης 

σχετικά με τις βασικές ικανότητες του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς. 

• Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την κοινωνική ένταξη μέσω του πολιτισμού (Κλίμακα 

Πολιτιστικής Ιθαγένειας). 

• Δημιουργία τοπικών δικτύων αποτελούμενων από κοινότητες, εθελοντές και πολιτιστικούς 

φορείς. 

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην βασική ικανότητα 8: Πολιτιστική γνώση και 

έκφραση. 

Η KC8 "Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση" έχει τον ακόλουθο ορισμό σύμφωνα με το ERF: 

Εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων σε μια σειρά 

μέσων, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, των παραστατικών τεχνών, της λογοτεχνίας και των 

εικαστικών τεχνών. 

Οι βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτή την ικανότητα μπορούν να 

περιγραφούν ως εξής. 

Γνώση 

Η πολιτιστική γνώση περιλαμβάνει μια επίγνωση της τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της θέσης τους στον κόσμο. Καλύπτει μια βασική γνώση μεγάλων πολιτιστικών 

έργων, συμπεριλαμβανομένου του λαϊκού σύγχρονου πολιτισμού. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 

την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, την 

ανάγκη διατήρησής της και τη σημασία των αισθητικών παραγόντων στην καθημερινή ζωή. 

Δεξιότητες 

Οι δεξιότητες αφορούν τόσο την εκτίμηση όσο και την έκφραση: την εκτίμηση και την απόλαυση έργων 

τέχνης και παραστάσεων, καθώς και την αυτο-έκφρασή τους μέσα από μια ποικιλία μέσων που 

χρησιμοποιούν τις εγγενείς ικανότητες κάποιου. Οι δεξιότητες περιλαμβάνουν επίσης την ικανότητα να 

συσχετίζουν τις δικές τους δημιουργικές και εκφραστικές απόψεις με τις απόψεις των άλλων και να 

εντοπίζουν και να υλοποιούν τις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες στην πολιτιστική δραστηριότητα. 

Η πολιτιστική έκφραση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

μπορούν να μεταφερθούν σε ποικίλα επαγγελματικά πλαίσια. 
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Στάσεις 

Μια σταθερή κατανόηση του δικού του πολιτισμού και μιας αίσθησης ταυτότητας μπορεί να αποτελέσει 

τη βάση για μια ανοιχτή στάση απέναντι στη ζωή και τον σεβασμό στην ποικιλομορφία της 

πολιτιστικής έκφρασης. Μια θετική στάση καλύπτει επίσης τη δημιουργικότητα και την προθυμία 

καλλιέργειας της αισθητικής ικανότητας μέσω της καλλιτεχνικής αυτοέκφρασης και της συμμετοχής 

στην πολιτιστική ζωή. 

 

Όταν μεταναστεύουν / αναζητούν άσυλο σε άλλη χώρα κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση προς το 

στόχο της ενσωμάτωσης. Ειδικά όταν πρόκειται για την προσαρμογή σε μια εντελώς νέα κουλτούρα. 

Ο πολιτισμός είναι σημαντικός σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, καθώς επηρεάζει τις αξίες, τις 

απόψεις, τις επιθυμίες και τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Η ένταξη σε έναν πολιτισμό μπορεί να 

προσφέρει στους ανθρώπους έναν εύκολο τρόπο να συνδεθούν με άλλους που μοιράζονται το ίδιο 

μυαλό και τις ίδιες αξίες. Έτσι, πολλοί πρόσφυγες και / ή μετανάστες παραμένουν στενά στην 

κοινότητά τους, καθώς αισθάνονται πιο άνετα να αλληλοεπιδρούν με ανθρώπους με το ίδιο 

πολιτισμικό υπόβαθρο. Έτσι, για να γίνει ενσωμάτωση, έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη 

διαπολιτισμικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και η κατανόηση της πολιτιστικής 

ευαισθητοποίησης και έκφρασης. την κατανόηση ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν διαφορετικό 

πρότυπο, καθώς θα διευκολύνει τη διαδικασία αλληλεπίδρασης και πέραν από τη ζώνη άνεσής τους. 

Αυτό το σύνολο δεξιοτήτων απαιτείται να επικοινωνούν ή να μοιράζονται πληροφορίες με άτομα από 

άλλους πολιτισμούς και κοινωνικές ομάδες. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα εστιάζεται στην παρουσίαση 

της έννοιας του πολιτισμού. Επιπλέον, δίνει και μια γενική εικόνα των εννοιών των διαπροσωπικών, 

διαπολιτισμικών και κοινωνικών ικανοτήτων, καθώς επίσης καθορίζει και παρουσιάζει την έννοια της 

Πολιτιστικής Ευαισθητοποίησης και Έκφρασης. Μέσα από αυτό το μάθημα, οι μαθητές σκοπεύουν να 

αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν και να 

εκφραστούν στη χώρα υποδοχής τους. 

Το μάθημα χωρίζεται σε 4 ενότητες 

• Εισαγωγή 

• Διαπολιτισμικά περιβάλλοντα 

• Πολιτιστική ευαισθητοποίηση 

• Πολιτιστική έκφραση 

Οι ασκήσεις που αναπτύχθηκαν για τα τρία αυτά κεφάλαια έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της βασικής 

ικανότητας 8: Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση, ώστε οι μετανάστριες και οι πρόσφυγες να 

διευκολύνουν την πρόοδό τους μέσω της κλίμακας Πολιτιστικής Ιθαγένειας με τελικό στόχο να 

εκφράσουν και να διευκολύνουν την έκφραση των άλλων. 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ομάδας, ο εκπαιδευτής είναι ευέλικτος για να προσαρμόζει τα υλικά 

σύμφωνα με τη γνώμη και την εμπειρία τους. 
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Σύνοψη προγράμματος 

ΘΕΜΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή  1.1.1 “Να σας γνωρίσουμε”  

1.1.2 “Εισαγωγή BINGO” 

1.1.3 1.1.3 Παρουσίαση της δομής και των στόχων του 

μαθήματος. 

3 ώρες 

1.2 Τι είναι ο Πολιτισμός 1.2.1 Κατανόηση Πολιτισμού 

1.2.2 Προσδιορισμός των διαφορών στον πολιτισμό 
2 ώρες 

1.3 Τι είναι η πολιτιστική 

ευαισθητοποίηση και η 

έκφραση 

1.3.1 Πώς το πλαίσιο ορίζει τον πολιτισμό 

1.3.2 Νέες συνήθειες κουλτούρας και υιοθεσία. 
2 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

2.1 Πώς αποκτάται ο 

πολιτισμός 

2.1.1 Μοντέλα του πώς αποκτάται ο πολιτισμός 
1 ώρα 

2.2  Πολιτιστική Νοημοσύνη 2.2.1 Τι είναι η πολιτιστική νοημοσύνη 

2.2.2 Προσωπικές εμπειρίες πολιτιστικής διαφοράς 

2.2.3 Πολιτιστική νοημοσύνη αξιολόγησης οκτώ πόλων 

3 ώρες 

2.3 Πολιτισμός και 

προσωπική ταυτότητα 

2.3.1 Διερεύνηση και κατανόηση της ταυτότητας 

2.3.2 Διαφορετικά είδη πολιτισμού 

2.3.3 Είστε χαρακτήρας ταινίας 

5 ώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

3.1 Διαπολιτισμική 

ενσυναίσθηση 

3.1.1 Συζήτηση - ασκώντας διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης 
2 ώρες 

3.2     Ομοιότητες και 

διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών 

3.2.1      Η παροιμία μου, η παροιμία σου ή η παροιμία ΜΑΣ; 

3.2.2      Εκλεκτική ακρόαση επηρεασμένη από τον πολιτισμό 

3.2.3      Λαογραφική κουλτούρα της χώρας υποδοχής 

6 ώρες 

3.3    Σημειολογία 

Απόστασης και Επαφής 

σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς 

3.3.1      Τι νομίζετε ότι σημαίνουν αυτές οι χειρονομίες 

 

 

 

 

 

1 ώρα 
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ΘΕΜΑ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

4.1  Επίδραση του 

πολιτισμού στο άτομο 

και την ομάδα 

4.1.1      Ερωτήσεις και απαντήσεις 

 1 ώρα  

4.2   Προσδιορισμός του 

αντίκτυπου του 

πολιτισμού στην 

καλλιτεχνική δημιουργία 

4.2.1      Τέχνη και πολιτισμός 

4.2.2      Τέχνη στον πολιτισμό σας 
3 ώρες 

4.3 Εκφράζομαι 4.3.1      Πες μας ένα παραμύθι 

4.3.2      Δημιουργικό storytelling  

4.3.3      Στοχασμός στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

6 ώρες 
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 
Εισαγωγή 

 
Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εννοιών "πολιτισμός". Θα προσφέρει στις  

εκαπιδευόμενες  καλή κατανόηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, εισάγοντας και παρουσιάζοντας 

τα κοινά και αποκλίνουσες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, ώστε να κατανοήσουμε τον ρόλο του 

πολιτισμού στην επικοινωνία. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα εισαχθούν στους τύπους επικοινωνίας - 

λεκτικός, μη λεκτικός και επικοινωνία γραπτή - δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαπολιτισμική 

επικοινωνία. 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της ενότητας δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά και η ικανότητα αυτο-ανάπτυξης. 

Αυτή η ενότητα χωρίζεται σε τρία μαθήματα 

1. Εισαγωγή 

2. Τι είναι ο Πολιτισμός 

3. Τι είναι η πολιτιστική κατανόηση και έκφραση; 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

 
 Εισαγωγή της κατάρτισης στους συμμετέχοντες 

 Δημιουργία ομαδικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 Κάνετε τους συμμετέχοντες άνετους να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

 Παρουσίαση της δομής και των στόχων του μαθήματος. 

 Εξηγήστε τις έννοιες του πολιτισμού, της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και της έκφρασης 

 Αρχίστε να κατανοείτε τον πολιτισμό, την ηθική, τις αξίες, τον πολιτισμικά διαφορετικό 

πληθυσμό. 

 Προσδιορίστε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των πολιτισμών 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

 
1.1 Εισαγωγή 

 

1.1 Εισαγωγή 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και να κάνει τους συμμετέχοντες άνετους να εργαστούν ως ομάδα και 

μεταξύ τους 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 60 ΛΕΠΤΑ 
Εδώ ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει το KC8 "Πολιτιστική συνείδηση και έκφραση", 

πώς και γιατί είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες. Παράρτημα 1.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ακούστε προσεκτικά και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν το ίδιο. 

Ρωτήστε ερωτήσεις που θεωρείτε ενδιαφέρουσες, προσπαθήστε να κάνετε 

κάποια ενθαρρυντικά σχόλια 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκτυπώστε τα έντυπα - Παράρτημα 1.1.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ξεκινήστε με ένα καλωσόρισμα στις εκπαιδευόμενες και εξηγήστε το λόγο που 

είστε όλοι σε αυτήν την τάξη και πόσο καιρό θα μείνετε. 

Συνεχίστε με το να συστήσετε τον εαυτό σας ως εκπαιδευτή δίνοντας κάποιες 

βασικές πληροφορίες (π.χ. Όνομα, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματικό 

υπόβαθρο και ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως οικογένεια, χόμπι, 

κύρια ενδιαφέροντα). 

Στη συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον 

ως εξής: 

1ο μέρος 

- Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να χωρίσουν τα ζευγάρια 

προσπαθώντας να αποφύγουν εκείνα που ίσως ήδη γνωρίζουν ο ένας 
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τον άλλον 

- Αφιερώστε λίγα λεπτά για να δώσετε μεταξύ σας ορισμένες βασικές 

πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας (π.χ. Όνομα, εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, επαγγελματικό υπόβαθρο και ορισμένες προσωπικές 

πληροφορίες όπως οικογένεια, χόμπι, κύρια ενδιαφέροντα) 

2ο μέρος 

- -Μόλις οι συνεντεύξεις των εκπαιδευομένων στα ζευγάρια τελειώσουν, 

ζητήστε από κάθε ζευγάρι να σηκωθεί και να παρουσιαστεί ο ένας στον 

άλλο στην Ολομέλεια (2 λεπτά ανά άτομο). 

- Βήμα 2: Μόλις τελειώσει η πρώτη παρουσίαση σε ζευγάρι, η Ολομέλεια 

μπορεί να ζητήσει τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις 

- Βήμα 3: Ευχαριστήστε τους εκπαιδευόμενους και ζητήστε να 

παρουσιαστεί το επόμενο ζευγάρι στην Ολομέλεια 

- - Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι όλοι οι εκπαιδευόμενοι να 

έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ζευγάρια 

 

ΥΛΙΚΑ 

 Στυλό ή μολύβι και ένα αντίγραφο του «Ας Γνωριστούμε» για να κρατάνε 

σημειώσεις οι εκπαιδευόμενες όσο παίρνουν συνέντευξη η μία από την άλλη.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πίνακας παρουσιάσεων, στυλό 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Φυλλαδίου 1.1.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ BINGO" 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Συνεχίστε τη δραστηριότητα Bingo έως ότου ο καθένας ολοκληρώσει την κάρτα 

του. Επιπλέον, μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα από αυτή 

που παρέχεται στο Παράρτημα 1.3 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκτυπώστε φυλλάδια για τους συμμετέχοντες. Παράρτημα 1.2.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο Μέρος   

- Καλωσορίστε τους πάντες στο πρόγραμμα και εισαγάγετε τη 
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δραστηριότητα ως ένας τρόπος για όλους να γνωριστούν καλύτερα 

μεταξύ τους. 

- Να διανείμετε αντίγραφο του Παραδιδόμενου BINGO CARD του 

Παραρτήματος 1.2.1 σε κάθε συμμετέχοντα 

- Εξηγήστε ότι κάθε συμμετέχων πρέπει να περπατήσει και να βρει άλλους 

συμμετέχοντες που πληρούν τα κριτήρια κάθε μπλοκ στην κάρτα 

εισαγωγής Bingo. 

- Δώστε εντολή στους συμμετέχοντες να γράψουν το όνομα του ατόμου 

που πληροί τα κριτήρια του κάθε τετραγώνου. Ο νικητής θα ερωτηθεί 

αργότερα, του οποίου το όνομα βρίσκεται σε κάθε μπλοκ. 

- Πείτε στους συμμετέχοντες ότι όταν το πρώτο άτομο έχει BINGO (μια 

ολοκληρωμένη σειρά είτε κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια), θα πρέπει να 

φωνάζει "BINGO". 

- Μόλις κάποιος έχει BINGO, οι συμμετέχοντες πρέπει να επιστρέψουν 

στις θέσεις τους 

2ο μέρος 

- Ζητήστε από τον νικητή του Bingo να μοιραστεί τα ονόματα των 

συμμετεχόντων σε κάθε τετράγωνο του πίνακα της ολοκληρωμένης 

κάρτας Bingo. 

- Ρωτήστε εκείνα τα άτομα των οποίων τα ονόματα είναι στην κάρτα να 

επεξεργαστούν σύντομα τις εμπειρίες τους που τον/την προσδιόρισαν 

για το αντίστοιχο τετράγωνο τους. 

- - Μετά από κάθε άτομο  στην κάρτα Bingo του νικητή που έχει εξηγήσει 

τις εμπειρίες ή τα ενδιαφέροντά του, ευχαριστήστε όλους για τη 

συμμετοχή τους και πείτε τους ότι αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει το 

πρόγραμμα να πάει καλύτερα επειδή όλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον 

λίγο καλύτερα. 

ΥΛΙΚΑ Ένα στυλό και το φύλλο "Εισαγωγή BINGO" του φυλλαδίου. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πίνακας παρουσιάσεων/λευκός πίνακας, μαρκαδόροι 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ BINGO ΚΑΡΤΑ Παράρτημα 1.2.1 
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1.2 Τι είναι ο Πολιτισμός; 

 

Τι είναι ο Πολιτισμός; 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Πολιτισμός 

 "πολιτισμός" στην καθημερινή ζωή 

 Ποικιλία πολιτισμών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 30 λεπτά 

Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια γενική βασική γνώση του 

τι είναι ο πολιτισμός, θα παρουσιαστούν με ορισμούς και δραστηριότητες για την 

καλύτερη κατανόηση αυτής της βασικής ιδέας. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το Παράρτημα 1.2 του PPT 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Δώστε ένα παράδειγμα στην αρχή της άσκησης για να δώσετε στους 

εκπαιδευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση της άσκησης. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την εισαγωγική συνεδρία 

και με τη χρήση της τελευταίας διαφάνειας (9) του παραρτήματος 1.2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο Μέρος 

Ξεκινήστε με μια εισαγωγή σχετικά με τον πολιτισμό, χρησιμοποιώντας το 

Παράρτημα 0.2 Αναπτύξτε μια ομαδική συζήτηση για το πώς οι εκπαιδευόμενοι 

αντιλαμβάνονται την έννοια του πολιτισμού. 

2ο Μέρος 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που 

παρουσιάζονται στη διαφάνεια αριθ. 9 και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

3ο Μέρος 

Αναπτύξτε μια συζήτηση με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
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ΥΛΙΚΑ N/A 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 Υπολογιστές και προβολέας 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1.2 - τελική διαφάνεια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη θεωρία του Hofstede και τη 

θεωρία των Trompenaars & Hampden-Turner στις πολιτιστικές προοπτικές. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προετοιμαστείτε να παρουσιάσετε το παράρτημα 1.2.2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο Μέρος: 

Ξεκινήστε με μια εισαγωγή για το τι προσπαθούν να εντοπίσουν οι μελετητές του 

πολιτισμού, χρησιμοποιώντας τις διαφάνειες του Παραρτήματος 1.2.2 

Αναπτύξτε μια ομαδική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται την έννοια των πολιτιστικών διαστάσεων. 

2ο Μέρος: 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που 

παρουσιάζονται στη διαφάνεια αριθ. 3 και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

3ο Μέρος: 

Αναπτύξτε μια συζήτηση με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 

διαφορές των αντιλήψεων 

ΥΛΙΚΑ N/A 

ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ και προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1.2.2 
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Hofstede, G. (1984). Συνέπειες του πολιτισμού: Διεθνείς διαφορές στις αξίες που 

σχετίζονται με την εργασία (Τόμος 5). sage. 

Hampden-Turner, C. & Trompenaars, F. (2011). Ταξιδεύοντας στα κύματα του 

πολιτισμού: Κατανόηση της διαφορετικότητας στις παγκόσμιες επιχειρήσεις. 

Hachette UK. 
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1.3 Τι είναι η Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση και η Έκφραση 

 

1.3. Τι ειναι η Πολιτιστικη Ευαισθητοποιηση και η Εκφραση 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Πώς το πλαίσιο καθορίζει τον πολιτισμό 

 Πολιτισμικές διαφορές 

 Νέα κουλτούρα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 20 ΛΕΠΤΑ 

Θα χρειαστεί να είστε προετοιμασμένοι για μια εισαγωγή σχετικά με τη σημασία 

του περιβάλλοντος για την ανθρώπινη συμπεριφορά, ιδιαίτερα υψηλό και χαμηλό 

πλαίσιο (Kreitnet, Kinicki, 2013, McGrHill). Το υπόλοιπο υλικό που μπορείτε να 

βρείτε παρακάτω σε κάθε δραστηριότητα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΩΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Δώστε ένα παράδειγμα στην αρχή της άσκησης για να δώσετε στους 

εκπαιδευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση της άσκησης. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Μελέτη Kreitnet, Kinicki, 2013 για να κατανοήσουμε καλύτερα τις υψηλής και 

χαμηλής πολιτιστικής κλίμακας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο μέρος: 

Ξεκινήστε με μια εισαγωγή σχετικά με τη σημασία του περιβάλλοντος για την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και στη συνέχεια αναλύστε τις διαφορές και το χαμηλό 

πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια αριθ. 2 του Παραρτήματος 1.3.1 

Αναπτύξτε μια ομαδική συζήτηση για το πώς οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται 

το πλαίσιο. 

2ο μέρος: 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες που 

παρουσιάζονται στη διαφάνεια αριθ. 3 και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

3ο μέρος: 

Αναπτύξτε μια συζήτηση με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 
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ΥΛΙΚΑ Παράρτημα 1.3.1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέας 

ΠΗΓΕΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Kreitnet, Kinicki, 2013, McGrHill 

Παράρτημα 1.3.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΝΕΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Δώστε ένα παράδειγμα στην αρχή της άσκησης για να δώσετε στους 

εκπαιδευόμενους μια βαθύτερη κατανόηση της άσκησης. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προετοιμασία για την παρουσίαση του Παραρτήματος 1.3.2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο μέρος: 

Ξεκινήστε με μια παρουσίαση διαφορετικών πολιτισμικών συνηθειών 

χρησιμοποιώντας το PPt του Παραρτήματος 1.3.2 

Αναπτύξτε μια ομαδική συζήτηση για το πώς αντιδρούν οι εκπαιδευόμενοι σε 

άτομα με εντελώς διαφορετικούς πολιτισμούς από τους δικούς τους. 

 

2ο μέρος: 

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να διαβάσουν την ερώτηση στην τελευταία 

διαφάνεια, να σκεφτούν μια απάντηση και να την γράψουν. 

 

3ο μέρος: 

Αναπτύξτε μια συζήτηση με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

ΥΛΙΚΑ Στυλό και Χαρτί 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέας 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1.3.2 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Εισαγωγή 

 

Σκοπός της Ενότητας είναι να βοηθήσει τους/της εκπαιδευόμενες/ους να κατανοήσουν καλύτερα την 

κουλτούρα, πώς θα την αποκτήσουν, πώςτους έχει διαμορφώσει και να αρχίσουν να κατανοούν τις 

προοπτικές άλλων πολιτισμών, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις. Επιπλέον, εισάγει και προωθεί την πολιτιστική νοημοσύνη και την ενσυναίσθηση ως μια 

σημαντική πτυχή στην κατανόηση άλλων πολιτισμών. Μια άλλη σημαντική πτυχή που είναι το 

κεφάλαιο που θα παρουσιάσει στους εκπαιδευόμενους είναι πώς ο πολιτισμός επηρεάζει την 

προσωπική μας ταυτότητα. Η ενότητα διαθέτει τις ακόλουθες τρεις μονάδες: 

1. Πώς αποκτάται ο πολιτισμός 

2. Πολιτισμική νοημοσύνη 

3. Πολιτισμός και προσωπική ταυτότητα 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα  
 

 Να εισαχθεί στην έννοια της πολιτιστικής νοημοσύνης 

 Να εισαχθεί στα διάφορα είδη πολιτισμού 

 Να προβληματιστούν για την εμπειρία τους από διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες 

 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αξιολόγησης Οκτώ πόλων για την πολιτιστική νοημοσύνη 

 Να παρέχει μια βάση γνώσεων σχετικά με τις θεωρίες του πώς αποκτάται ο πολιτισμός 

 Να παρέχει μια θεωρητική βάση για την κατανόηση και τη διαχείριση των πολιτισμικών 

διαφορών 

 Να δείξουμε πώς σχεδιάζουμε ιδέες για την ταυτότητα σε άλλους ανθρώπους 

 Παροχή υλικού για συζήτηση σχετικά με την πολυπλοκότητα της ταυτότητας 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

 
2.1 Πως αποκτάται ο πολιτισμός 

 

2.1. Πως αποκταται ο πολιτισμος 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Πολιτιστικά μοντέλα 

 Μοντέλο  Iceberg 

 Μοντέλο Hofstede 

 Συμπεριφορικά στοιχεία του πολιτισμού 

 Διαπολιτισμική ευαισθησία 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΟΥ ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα πέντε μοντέλα του πώς 

αποκτά τον πολιτισμό και να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε περαιτέρω με τους 

συμμετέχοντες. 

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να παρατηρούν και να είναι περίεργοι για τη 

συμπεριφορά των ατόμων που συναντούν εκτός της αίθουσας εκπαίδευσης και να 

εφαρμόζουν τα μοντέλα σε ό, τι παρατηρούν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

PPt παρουσίαση 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρουσίαση καλύπτει 5 μοντέλα: 

1. Το μοντέλο του πολιτισμού του Iceberg 

2. Το μοντέλο πολιτιστικών διαστάσεων του Geert Hofstede 

3. Τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς του πολιτισμού της Edward T. και Mildred 

Reed Hall 

4. Το μοντέλο του πολιτισμού του Jacques Demorgon & Markus Molz 

5. Το αναπτυξιακό μοντέλο της διαπολιτισμικής ευαισθησίας του Milton J Bennett 

Συνεχώς και μέσω συζήτησης, αξιολογεί την κατανόηση των μοντέλων και την 

εφαρμογή τους στην εμπειρία των μαθητών. 

Πώς βοηθούν τα μοντέλα να απαντήσουν σε κάποιες από τις ερωτήσεις που 

τέθηκαν στην αρχή της συνεδρίας; 
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Ζητήστε από τους μαθητές να δώσουν ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί το καθένα από τα πέντε μοντέλα στις εμπειρίες τους από την 

καθημερινή ζωή; 

ΥΛΙΚΑ PPT παρουσίαση 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Η/Υ, προβολέας 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.1.1 Παρουσίαση PPT 
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2.2. Πολιτιστική Νοημοσύνη 
 

2.2  Πολιτιστική Νοημοσύνη 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Πολιτιστική Νοημοσύνη 

 Παγκόσμια Πολιτιστική Νοημοσύνη 

 Εγχώρια Πολιτιστική Νοημοσύνη 

 CQ Core και flex 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 λεπτά 
Σε συνέχεια του μαθήματος 2.1 ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει εν συντομία τις 

έννοιες Επιπολιτισμός και Εκπολιτισμός- Διαφάνεια στο Παράρτημα 2.2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η παρουσίαση εισάγει την έννοια της πολιτιστικής νοημοσύνης. 

• Γιατί χρειαζόμαστε την Πολιτιστική Νοημοσύνη; 

• Παγκόσμιο πλαίσιο 

• Ζώντας με τη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία 

• Εθνικότητα / εθνότητα και τι τρώμε για πρωινό 

• Πολιτιστική εκμάθηση / πολιτιστική μετάδοση 

• Τι είναι η Πολιτιστική Νοημοσύνη (CQ); 

• Παγκόσμια και Εσωτερική CQ 

• Τι διαφορά κάνει η CQ; 

• CQ στην πράξη: Core και Flex 

ΥΛΙΚΑ Διαφάνειες Παράρτημα 2.2.1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ και προβολέας 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σημεία PowerPoint Παράρτημα 2.2.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα 30 λεπτά 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Να αποσαφηνιστεί ότι δεν αποκλείεται εμπειρία από πολιτισμικές διαφορές. Οι 

ποικίλες πολιτισμικές τάσεις στη σύγχρονη Ευρώπη περιλαμβάνουν όλους τους 

τύπους πολιτιστικών, θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων από όλο τον κόσμο, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κάποιοι μπορεί να θέλουν να χαρακτηρίσουν 

ως "μη ευρωπαϊκές". Οι ιστορίες θα θέτουν ερωτήματα που θα αποκαλύπτουν 

αντιφατικές τάσεις μέσα στην ομάδα. Αυτά τα ερωτήματα μπορεί να προκύψουν 

σε μια ωμή και ανεπίλυτη μορφή. Όπου προκύπτουν, είναι σημαντικό να 

επιδεικνύουμε ανοιχτό χαρακτήρα στην πολυπλοκότητα των αξιών και των 

ταυτοτήτων και να προωθήσουμε μια ατμόσφαιρα ειλικρινούς διαπολιτισμικού 

διαλόγου, όπου οι διαφορές μπορούν να μοιραστούν ανοιχτά. 

Σημειώστε τις ερωτήσεις που προκύπτουν. Καθώς οι συνεδρίες προχωρούν, 

μπορεί να είναι σκόπιμο να επιστρέψετε σε αυτά τα ερωτήματα και να τα 

συζητήσετε περαιτέρω υπό το πρίσμα των ασκήσεων και της μάθησης που 

ακολουθεί. Έχει επηρεάσει η πορεία και άλλαξε τις στάσεις των μαθητών; Με 

ποιους τρόπους? Αυτές οι προσωπικές εμπειρίες μπορούν στη συνέχεια να 

αξιοποιηθούν για να επεξηγήσουν το θεωρητικό υλικό στην ακόλουθη 

παρουσίαση. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παράρτημα έργου  2.2.1 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται σε κάθε μία να μιλήσουν για μια προσωπική ή 

επαγγελματική εμπειρία πολιτιστικών διαφορών όπου έχουν εμπλακεί με ένα 

άτομο από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και έχουν μάθει κάτι από την 

εμπειρία. Είναι σημαντικό ότι η ιστορία βασίζεται στη δική τους εμπειρία πρώτου 

χεριού και όχι σε ιστορίες και γεγονότα που συναντώνται από δεύτερο χέρι στην 

κοινωνία και στα μέσα. 

Κάθε μαθητής να πει μια ιστορία. Εκπαιδευτής για να αναλύσει περαιτέρω 

λεπτομέρειες, για παράδειγμα: 

• Τι μάθαιναν για το άλλο άτομο; 

• Πώς διαφέρει αυτό από τις αρχικές προσδοκίες και προκαταλήψεις; Με 

ποιον τρόπο ήταν δύσκολη ή πρόκληση η εμπειρία; 

• Με ποιο τρόπο εμπλουτίζονταν και ανταμείβονταν; 

• Πώς έχει βελτιώσει η εμπειρία την κατανόηση της ταυτότητας και των 

πολιτισμών άλλων ανθρώπων; 

• • Έχει επηρεάσει το χώρο εργασίας ή την επαγγελματική ζωή; 

ΥΛΙΚΑ στυλό & χαρτί ή φορητό Η/Υ / tablet για να σημειώσετε τις ιστορίες των μαθητών 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ και προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.2.1 τελική διαφάνεια 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΚΤΩ ΠΟΛΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Αυτή η άσκηση βασίζεται στην παραδοχή ότι οι μαθητές είναι προληπτικοί στην 

προσπάθειά τους να κατανοήσουν καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν με ανθρώπους 

διαφορετικούς από αυτούς. 

 

Όταν οι μαθητές αντανακλούν τις απαντήσεις, τα κενά - οι αναπάντητες ερωτήσεις 

- είναι εξίσου σημαντικές με τις γραπτές απαντήσεις. 

 

Πρόκειται για μια άσκηση που μπορεί να αναληφθεί σε μια χρονική περίοδο, ως 

μέρος μιας διαδικασίας ανάπτυξης και προσωπικής ανάπτυξης 

 

Πηγή: Το φυλλάδιο είναι προσαρμοσμένο από το εργαλείο Αξιολόγησης των 

Οκτώ Πόλων που αναπτύχθηκε από την Julia Middleton. 

http://commonpurpose.org/knowledge-hub/all-articles/what-is-cultural-intelligence 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Προετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων Παράρτημα 2.2.3 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι η αξιολόγηση των Οκτώ Πόλων παρέχει ένα εργαλείο για 

τους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν τη δική τους Πολιτιστική Νοημοσύνη. 

Χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο με μια Αξιολόγηση 360ο για την παροχή 

ανατροφοδότησης από άλλους και για την τόνωση της βελτίωσης και της 

μάθησης. 

Στην τάξη κάθε μαθητής προσπαθεί να εντοπίσει ένα άτομο που είναι διαφορετικό 

από αυτούς για κάθε έναν από τους οκτώ πόλους. Εάν δεν μπορούν να 

εντοπίσουν ένα κατάλληλο άτομο για όλους τους Πόλους, τότε η εύρεση ενός θα 

είναι μέρος του ταξιδιού τους στο CQ. 

Ζητήστε από τους μαθητές να μοιραστούν τις επιλογές τους με την ομάδα και να 

εξηγήσουν γιατί έχουν επιλέξει κάθε άτομο. Όπου δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν 
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ένα κατάλληλο άτομο, ρωτήστε τους πώς θα πάνε για την εύρεση τους. 

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να στείλουν το φυλλάδιο, μετά το μάθημα, 

στους ανθρώπους που επέλεξαν για κάθε πόλο και να προβληματιστούν σχετικά 

με τις απαντήσεις που λαμβάνουν. 

ΥΛΙΚΑ 
Ψηφιακό και χάρτινο αντίγραφο του φυλλαδίου, ώστε να μπορούν να το στείλουν 

σε άλλους 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Πίνακας παρουσιάσεων, στυλό 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.2.3 Χαρτί 
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2.3. Πολιτισμός και προσωπική ταυτότητα 
 

2.3. Πολιτισμός και προσωπική ταυτότητα 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Πολιτιστική ταυτότητα 

 Πολυπλοκότητα ταυτότητας 

  Είδη Πολιτισμού 

 Σημασία του πολιτισμού 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Μια εναλλακτική μέθοδος που είναι καλή για χρήση με μια μεγάλη ομάδα είναι η 

αντιγραφή των εικόνων και η προβολή τους σε μια οθόνη. Ζητήστε από κάθε 

συμμετέχοντα να γράψει την πρώτη του εντύπωση σε ένα αριθμημένο φύλλο 

χαρτιού, να τα μαζέψετε μετά από κάθε γύρο και στη συνέχεια να τα διαβάσει στο 

τέλος. 

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι όλοι καταλαβαίνουν τις οδηγίες. Θα είναι χρήσιμο 

να αποδείξουμε πού πρέπει να γράψουν οι μαθητές και πώς να μετατρέψουν το 

κάτω μέρος του χαρτιού. 

Κρατήστε τα χαρτιά να κυκλοφορούν αρκετά γρήγορα. μην αφήνετε τους μαθητές 

να σκέφτονται για πολύ καιρό. Είναι οι πρώτες εντυπώσεις που θέλετε. 

Αποφύγετε την επιλογή φωτογραφιών γνωστών ανθρώπων ή διασημοτήτων. 

Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια μεγάλη ποικιλία ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων διαφορετικών ηλικιών, πολιτισμών, εθνοτικών 

ομάδων, ικανοτήτων και αναπηρίας κλπ. 

Να είστε προετοιμασμένοι για κάποια σκληρά επιχειρήματα σχετικά με τις στάσεις. 

Ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, τα σχόλια μπορεί να μην είναι πάντα 

ανώνυμα. Μην αφήνετε τους μαθητές να επικρίνουν ο ένας τον άλλον τις απόψεις 

τους, αλλά επικεντρώστε τη συζήτηση στα πραγματικά σχόλια. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προετοιμάστε εκ των προτέρων μια επιλογή φωτογραφιών από περιοδικά 

ανθρώπων που έχουν ενδιαφέροντα / διαφορετικά / εντυπωσιακά πρόσωπα. 

Κόψτε τα πρόσωπα και να τα κολλήσετε στην κορυφή ενός χαρτιού αφήνοντας 

αρκετό χώρο κάτω. 
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Διαφάνειες του παραρτήματος 2.3.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να κάθονται σε ένα κύκλο και να 

παραδώσουν ένα φύλλο με τις ετοιμες εικόνες και ένα στυλό / μολύβι σε κάθε 

άτομο 

2. Ζητήστε τους να εξετάσουν την εικόνα και να εξηγήσουν ότι το άτομο είναι 

άτομο στο χώρο εργασίας τους. Ζητήστε τους να γράψουν την πρώτη τους 

εντύπωση για το άτομο στο κάτω μέρος της σελίδας 

3. Στη συνέχεια, να τους ζητήσετε να γυρίσουν το κάτω μέρος του χαρτιού για να 

αποκρύψουν όσα έχουν γράψει και να περάσουν το φύλλο στο επόμενο άτομο. 

4. Πείτε στους παίκτες να δουν μια δεύτερη εικόνα και να γράψουν την πρώτη 

τους εντύπωση στο κάτω μέρος της σελίδας ακριβώς πάνω από το turn-up, στη 

συνέχεια να γυρίσουν το κάτω μέρος του χαρτιού ξανά για να κρύψουν όσα 

έγραψαν και να το δώσουν . 

5. Επαναλάβετε μέχρι τα χαρτιά να είναι γύρω από τον κύκλο και όλοι έχουν δει 

κάθε φύλλο. 

6. Τώρα ξετυλίξτε τα χαρτιά και αφήστε όλους να συγκρίνουν τη διαφορετική 

«πρώτη εντύπωση». 

Χρησιμοποιώντας συνεχώς τα ζητήματα της δεύτερης διαφάνειας του 

Παραρτήματος για τη διευκόλυνση μιας συζήτησης 

ΥΛΙΚΑ Εικόνα αποκοπή από περιοδικά, Slide Παράρτημα 2.3.1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέας  

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 2.3.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ανατρέξτε στις απαντήσεις σε ιδέες σε προηγούμενες παρουσιάσεις και 

συζητήσεις για την εκ νέου επιβολή της μάθησης 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Χρησιμοποιώντας το Παράρτημα 2.3.2 Παρουσιάστε τα διάφορα είδη Πολιτισμού. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Συνεχίστε Πάρτε τους εκπαιδευόμενους μέσα από την ακόλουθη άσκηση 

τεσσάρων βημάτων. Κάθε ένας για να γράψει απαντήσεις μεμονωμένα και στη 

συνέχεια να μοιραστεί τις απαντήσεις τους σε κάθε ερώτηση και να συζητήσει 

 Ανατρέξτε στις εικόνες της διαφάνειας PPT και εξηγήστε τους τρόπους με τους 

οποίους απεικονίζουν την παγκόσμια κουλτούρα. 

1. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η κατανάλωση αυτών των προϊόντων 

περιλαμβάνει επίσης επιλογές για τον τρόπο ζωής; Για παράδειγμα, ποια είναι η 

διαφορά ανάμεσα στον καφέ στο Starbucks και στο τοπικό καφέ (εκτός από τον 

ίδιο τον καφέ); Εξηγήστε τον τρόπο ζωής που νομίζετε ότι είναι. με τα επιλεγμένα 

προϊόντα σας. 

2 Προσδιορίστε και εξηγήστε, με παραδείγματα, τρεις διαφορές μεταξύ του 

υψηλού πολιτισμού, της μαζικής κουλτούρας και της λαϊκής κουλτούρας. 

Προσδιορίστε και εξηγήστε τρεις λόγους για τους οποίους η διάκριση μεταξύ 

υψηλού πολιτισμού και λαϊκού πολιτισμού μπορεί να αποδυναμωθεί 

ΥΛΙΚΑ Στυλό, χαρτί  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέας 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ PPT Παράρτημα 2.3.2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.  ΕΙΣΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ώρες 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Να είστε ευαίσθητοι και να μην συμμετέχετε στους συμμετέχοντες εάν δεν 

αισθάνονται άνετοι. Εάν κανείς δεν ξεκινήσει, ξεκινήστε εσείς. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Βρείτε μια ταινία που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα υποδοχής και 

αντιπροσωπεύει μέρη κάθε καθημερινής ζωής και πολιτισμού. Πρέπει να είναι μια 

ταινία καλλιτεχνικής αξίας, δηλαδή. Ο Ζορμπάς, όχι μόνο μια διασκεδαστική 

ταινία. 
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Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την επιλεγμένη ταινία. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρακολουθήστε την ταινία με τους συμμετέχοντες. 

Κάντε ένα διάλειμμα στη μέση και διευκολύνετε μια συζήτηση για να βεβαιωθείτε 

ότι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται για την ταινία και δίνουν προσοχή. Μπορείτε 

να τους θέσετε ερωτήσεις όπως: 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας μέχρι στιγμής; Με ποιον θα κάνατε 

παρέα έξω, με ποιον όχι; Πώς νομίζετε ότι η ταινία θα τελειώσει; Ποια ήταν η πιο 

ενδιαφέρουσα σκηνή μέχρι τώρα; Και τα λοιπα. 

Μόλις τελειώσει η ταινία, ερωτήσεις για τους συγκεκριμένους χαρακτήρες; 

Δηλαδή. Τι πιστεύεις γι 'αυτόν / ες; Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις τους ήταν 

δικαιολογημένες; Τι θα κάνατε διαφορετικά; 

Διαχωρίζετε συνεχώς τους συμμετέχοντες σε μια ομάδα και τους φαντάζεστε ότι 

κάθε ομάδα βρίσκεται στο σημείο του κάθε κύριου χαρακτήρα. Στη συνέχεια, να 

τους ζητήσετε να συζητήσουν και να συνεχίσουν να μοιράζονται με την ομάδα τι 

θα είχε κάνει διαφορετικά ο ίδιος χαρακτήρας από το δικό τους πολιτισμικό 

περιβάλλον, πώς θα επηρέαζε την ταινία, θα είχε οδηγήσει σε ένα άλλο τέλος; 

ΥΛΙΚΑ Ταινία, στυλό, χαρτί 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προβολέας, χώρος προβολής 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
 
Εισαγωγή 
 
Αυτή η ενότητα εισάγει διαπολιτισμικότητα, προκειμένου να διευκολύνει το ταξίδι στην κατανόηση και 

την ενσωμάτωση. Η ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης και η εισαγωγή των 

εκπαιδευομένων στις διαφορετικές συνήθειες που σχετίζονται με τον πολιτισμό θα τους κάνει να 

αισθάνονται πιο άνετοι και πιο πιθανό να εκφραστούν, καθώς θα αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι 

κάθε κουλτούρα έχει ιδιαιτερότητες που όταν τις αναγνωρίσουμε θα είναι ευκολότερο να συνυπάρξουν 

και να ευδοκιμήσουν . Η ενότητα αυτή χωρίζεται: 

1. Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση 

2. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των πολιτισμών 

3. Σημειολογία της απόστασης 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
 

 Να κατανοήσουν κώδικες δεοντολογίας και τρόπους γενικά αποδεκτούς ή προωθημένους 

σε διαφορετικούς πολιτισμούς 

 Να γνωρίζετε τις συνέπειες που μπορεί να οδηγήσει η έλλειψη πολιτισμικής 

ενσυναίσθησης 

 Προκαλεί προθυμία και ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ενσυναίσθησης 

και της ανοχής των πολιτισμικών διαφορών 

 Να δώσουμε έμφαση και στις ομοιότητες 

 Ονομάστε διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι από διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο είναι παρόμοιοι και διαφορετικοί μέσω διαφόρων παραδειγμάτων. 

Αναγνωρίστε και ονομάστε σημαντικές πολιτισμικές διαφορές, όπως σημειολογία της 

απόστασης και της επαφής, επαφή με τα μάτια κ.λπ. 

 Κατανόηση των κωδίκων δεοντολογίας και των γενικώς αποδεκτών τρόπων σε διάφορους 

πολιτισμούς 

 Να σκεφτεί κριτικά τον δικό του πολιτισμό 

 Να αποδείξουμε στους συμμετέχοντες ότι ο πολιτισμός μπορεί δυνητικά να επηρεάσει όχι 

μόνο τους τρόπους σκέψης αλλά και αυτό που βλέπουμε ή ακούμε. 

 Να αναγνωρίσουν και να ονομάσουν σημαντικές πολιτισμικές διαφορές, όπως 

σημειολογία της απόστασης και της επαφής, επαφή με τα μάτια, κλπ. 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

 
3.1. Διαπολιτισμική ενσυναίσθηση 
 

3.1. Διαπολιτισμικη ενσυναισθηση 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Κώδικες δεοντολογίας και τρόποι γενικής αποδοχής ή προώθησης σε 

διαφορετικούς πολιτισμούς 

Η διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και η έλλειψη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 20 λεπτά 
Μια σύντομη εισαγωγή στη διαπολιτισμική ενσυναίσθηση χρησιμοποιώντας το 

Παράρτημα 3.1 

3.1.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα και 40 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν: 

 Τι συμβαίνει μεταξύ των καταστάσεων 1 και 2; Μεταξύ 3 και 4; 

 Γιατί συνέβη αυτό σε κάθε περίπτωση; 

Απάντηση: 

Οι καταστάσεις 1 και 2 

Ο Edward T. Hall, στο βιβλίο του "Πέρα από τον πολιτισμό" του 1976, 

παρουσίασε τις έννοιες του υψηλού περιβάλλοντος και των χαμηλού 

περιβάλλοντος πολιτισμών. Αυτά σχετίζονται με την τάση μιας κουλτούρας να 

χρησιμοποιεί μηνύματα υψηλού περιεχομένου σε μηνύματα χαμηλού 

περιεχομένου στην καθημερινή επικοινωνία. 

Σε πολιτισμούς υψηλότερου πλαισίου, η ιδιωτική ζωή και ο δημόσιος τομέας 

συνδέονται στενά. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός, όλα είναι συνδεδεμένα: η 

εργασία και οι προσωπικές σχέσεις, οι επιχειρήσεις με κοινά συμφέροντα και οι 

κοινές φίλοι κλπ. Το καθεστώς και η φήμη διαδόθηκαν σε όλες τις σφαίρες της 

ζωής: το ένα θεωρείται καθηγητής στο πανεπιστήμιο, στον φούρνο και στο 

γκαράζ. Αν κάποιος γίνει φίλος σας, σημαίνει ότι είστε ενωμένοι όχι μόνο με 

προσωπικά συμφέροντα, αλλά και με μια πολύ συναισθηματική σχέση. Στη 
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διαδικασία της επικοινωνίας ένα άτομο ανοίγει διαφορετικές περιοχές της ζωής 

του 

Οι εκπρόσωποι των πολιτισμών κατώτερου περιεχομένου δεν διαχωρίζουν μόνο 

την ιδιωτική ζωή από το κοινό, αλλά θεωρούν επίσης ξεχωριστά κάθε τομέα της 

ζωής τους. Επιπλέον, η κατάσταση και η φήμη δεν ισχύουν αυτόματα σε όλους 

τους τομείς της ζωής. Στην εργασία κάποιος είναι ο προϊστάμενος και με τους 

ανθρώπους παίζει μπάσκετ τις Παρασκευές ή πηγαίνει στην παμπ - ένας φίλος. Η 

επικοινωνία με κάποιον θεωρεί ότι δεν είναι στενός φίλος, αλλά ως γνωστός, με 

τον οποίο μοιράζεται κοινά χόμπι ή επιχειρήσεις. Υπάρχει πάντα μια απόσταση 

στη σχέση. 

Επιπλέον, σε μια κουλτούρα υψηλότερου πλαισίου, πολλά πράγματα παραμένουν 

άγνωστα, αφού τα υπόλοιπα εξηγούνται από τον πολιτισμό. Οι λέξεις και η 

επιλογή λέξεων γίνονται πολύ σημαντικές στην επικοινωνία υψηλότερου 

περιεχομένου, αφού λίγες λέξεις μπορούν να μεταδώσουν ένα σύνθετο μήνυμα, 

ενώ σε μια κουλτούρα χαμηλού περιβάλλοντος η αξία μιας ενιαίας λέξης είναι 

λιγότερο σημαντική. 

Οι υψηλού επιπέδου πολιτισμοί είναι: Αφγανοί, Αφρικανοί, Αραβικοί, 

Βραζιλιάνικοι, Κινέζοι, Φιλιππινέζοι, Γάλλοι Καναδοί, Γάλλοι, Έλληνες, 

Χαβανέζικοι, Ουγγρικοί, Ινδοί, Ινδονησιοί, Πορτογαλικά, ρωσικά, νότιες Ηνωμένες 

Πολιτείες, ισπανικά, ταϊλανδικά, τουρκικά, βιετναμέζικα, νότια σλαβικά, δυτικά 

σλαβικά. 

Οι κατώτεροι πολιτισμοί είναι: Αυστραλιανό, Ολλανδικό, Αγγλικό Καναδά, Αγγλικά, 

Φινλανδικά, Γερμανικά, Ισραηλινά, Νέα Ζηλανδία, Σκανδιναβία, Ελβετία, 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

Οι καταστάσεις 3 και 4 

Και στις δύο περιπτώσεις η σύγκρουση πολιτισμών συνέβη εξαιτίας της μη 

κατανόησης από αμφότερες τις πλευρές των κωδίκων δεοντολογίας και των 

τρόπων που γενικά έγιναν αποδεκτοί ή προωθημένοι σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Δεν είναι ότι οι Κινέζοι είναι απρόσεκτοι και ασεβείς σε σχέση με 

τους προορισμούς που επισκέπτονται, αλλά απλώς δεν γνωρίζουν πάντα τι 

αναμένεται από αυτούς, καθώς τέτοια συμπεριφορά και τρόποι είναι αποδεκτοί 

στον πολιτισμό τους. Ως εκ τούτου, συχνά πρέπει απλώς να ενημερώνονται εκ 

των προτέρων σχετικά με τους κανόνες του ξενοδοχείου, μερικές φορές απλά 

πληροφοριακά σήματα (στα κινέζικα) στα δωμάτια είναι αρκετά για να 

αποφευχθούν πολιτισμικές παρεξηγήσεις. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
Εκτυπώστε το Παράρτημα 3.1.1 για τους συμμετέχοντες 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής διαιρεί τους εκπαιδευόμενους σε διάφορες ομάδες και δίνει 

φυλλάδια για τις καταστάσεις σε αυτούς. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι συζητούν τις καταστάσεις σε ομάδες για 20 λεπτά. 

Μετά από αυτό ο εκπαιδευτής ζητά από τους μαθητές τις ερωτήσεις σχετικά με τις 

καταστάσεις, συζητώντας σύντομα κάθε κατάσταση. 

Ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν: 

 Τι συμβαίνει μεταξύ των καταστάσεων 1 και 2; Μεταξύ 3 και 4; 

 Γιατί συνέβη αυτό σε κάθε περίπτωση; 

ΥΛΙΚΑ Φθλλάδια, Παράρτημα 3.1.1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

N/A 

 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Φυλλαδίου 3.1.1 
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3.2 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 
 

3.2 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 Ομοότητες 

 Διαφορά 

 Σημειολογία της απόστασης  

 Σημειολογία της επαφής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 40 ΛΕΠΤΑ 
Εισαγωγή στις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών. Παράρτημα 

3.2 PPT 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΜΟΥ, Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΣΟΥ Η Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΜΑΣ; 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκτυπώστε το φυλλάδιο για τους εκπαιδευόμενους και κόψτε τους. Κάθε παροιμία 

πρέπει να είναι σε ξεχωριστό χαρτί. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ανακατέψτε τις κάρτες και περάστε μία / δύο κάρτες / σε κάθε συμμετέχοντα. 

Όταν έχουν διανεμηθεί όλες οι κάρτες, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 

σκεφτούν μια παροιμία με παρόμοιο νόημα από τη δική τους κουλτούρα. 

Συζήτηση: Η δραστηριότητα αυτή δείχνει ότι παρόλο που έχουμε πολλές διαφορές 

όταν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με άλλα είδη ανθρώπων, έχουμε και πολλές 

ομοιότητες. Μπορεί να έχουμε διαφορετικούς τρόπους ομιλίας και διαφορετικά 

πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά πολλές από τις πιο βασικές ανάγκες και 

ενδιαφέροντά μας είναι παρόμοιες. 

ΥΛΙΚΑ 
Κάρτες με παροιμίες, στυλό / μολύβι, την τελευταία διαφάνεια του Παραρτήματος 

3.2 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέα 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 3.2, Παράρτημα 3.2.1 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  40 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

 Διαβάστε τη λίστα σχετικά γρήγορα. Αυτό που διαβάζετε πρέπει να είναι 

ακουστικό και σαφές, αλλά να μην δίνετε στους συμμετέχοντες αρκετό 

χρόνο να σκεφτούν. 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κλεισίματος, τονίστε την ικανότητά τους 

να θυμούνται τα κοινά συστατικά στον πολιτισμό τους και τη δυσκολία να 

θυμούνται τα συστατικά από άλλους πολιτισμούς. 

 Τελειώστε με την έμφαση στην ανάγκη για πρόσθετη προσπάθεια που 

απαιτείται όταν ασχολείστε με ανθρώπους από διαφορετικό υπόβαθρο 

και τη σημασία της ενσυναίσθησης στις διαπολιτισμικές συναντήσεις. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εξηγήστε ότι θα διαβάσετε τη λίστα των συστατικών μόνο μία φορά και ότι θα 

πρέπει να γράψουν εκείνα που θυμούνται αφού τελειώσετε την ανάγνωση. 

Αφού διαβάσετε τη λίστα, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αρχίσουν να 

γράφουν τα συστατικά που θυμούνται, χωρίς να τους δώσουν περισσότερο χρόνο 

από 2 λεπτά. 

Κάθε συμμετέχων παρουσιάζει τα συστατικά που έχει γράψει. Είναι πιθανό ότι θα 

θυμούνται τα συστατικά της προσωπικής τους προτίμησης ή / και τα συστατικά 

που είναι δημοφιλή στη χώρα προέλευσής τους, και όχι τα συστατικά που είναι 

κοινά σε άλλους πολιτισμούς. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση, αφού τελειώσουν, ζητήστε τους να 

ελέγξουν αυτά που χάθηκαν και να διαβάσουν ξανά τη λίστα. Επίσης, ρωτήστε αν 

κάποιος έγραψε ένα συστατικό που δεν είναι στη λίστα καθόλου. 

Ακολουθεί συζήτηση για τα βασικά αποτελέσματα. 

ΥΛΙΚΑ Φυλλάδιο με συστατικά, στυλό, μολύβι 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 3.2.2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ώρες 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Χρειάζεται να διευκολύνεται η συνομιλία μετά την επίσκεψη με τρόπο που να 
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δείχνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ φιλοξενίας και οικιακού πολιτισμού. 

Ενθαρρύνετε τους να σημειώσουν τις συνομιλίες που θα λάβουν χώρα μετά το 

μάθημα. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να επισκεφθεί το λαογραφικό μουσείο μπροστά για να 

μάθει για το μουσείο και τα εκθέματά του, γιατί δεν το έχουν ήδη κάνει. 

Συνεχίζοντας πρέπει να προετοιμάσουν μερικές ερωτήσεις ειδικά για τα εκθέματα 

και πώς συνδέονται / διαφέρουν με την κουλτούρα των συμμετεχόντων. Δηλαδή. 

Έχετε παρόμοιες παραδοσιακές φορεσιές / Ποια είναι τα παραδοσιακά κοστούμια 

σας, Μήπως τα μουσικά όργανα του τοπικού πολιτισμού θυμίζουν δικά σας; Έχετε 

ακούσει κάποιο από αυτά ήδη κλπ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Βρείτε ένα λαογραφικό μουσείο και οργανώστε μια εκδρομή. Βεβαιωθείτε ότι είτε ο 

εκπαιδευτής είτε ένας οδηγός μουσείου καθοδηγεί τους πρόσφυγες και είναι 

διαθέσιμος για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. 

Προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους, να τους παράσχουν μια 

δραστηριότητα εκ των προτέρων αναφέροντας ότι μετά την εκδρομή θα διεξαχθεί 

συζήτηση για τα εκθέματα κατά την οποία όλοι θα εκφράσουν τη γνώμη τους για 

τα ακόλουθα θέματα: 

Τι σας άρεσε περισσότερο; Γιατί; 

Τι δεν σου άρεσε καθόλου; Γιατί; 

Ποιες είναι οι ομοιότητες με την κουλτούρα του σπιτιού σας; 

Ποια ήταν η μεγάλη διαφορά με τον πολιτισμό σας; 

Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης; δηλαδή αποξενωμένοι, 

απομακρυσμένοι, ενθουσιασμένοι, οικείοι, ελπιδοφόροι κλπ. 

ΥΛΙΚΑ Στυλό, χαρτί  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Λαογραφικό μουσείο, αίθουσα συζήτησης. 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ PPT Παράρτημα 2.3.2 
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3.2 Σημειολογία της απόστασης και της επαφής σε διαφορετικές κουλτούρες 
 

3.3 Σημειολογία της απόστασης και της επαφής σε διαφορετικές κουλτούρες 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Διαφορές στο 

- Haptics 

- Proxemics 

- Επαφή με τα μάτια 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 20 ΛΕΠΤΑ 
Διαβάστε το Παράρτημα 3.3 και προετοιμαστείτε να το παρουσιάσετε στους 

εκπαιδευόμενους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

 

[Παρέχετε γενικές οδηγίες για τον εκπαιδευτή σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης 

της δραστηριότητας 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκ των προτέρων εκτυπώστε τις κάρτες, Παράρτημα 3.3.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Περάστε μία κάρτα σε κάθε συμμετέχοντα. Όταν έχουν διανεμηθεί όλες οι κάρτες, 

ζητήστε από τους συμμετέχοντες να γράψουν τη σημασία κάθε χειρονομίας στη 

δική τους κουλτούρα. Συζήτηση: Αυτή η δραστηριότητα τονίζει την ανάγκη να 

μάθουν για άλλους πολιτισμούς, προκειμένου να αποφευχθούν πολιτιστικές 

παρεξηγήσεις. 

Παρακάτω είναι μια περιγραφή του τι σημαίνει κάθε μία από τις κινήσεις της 

κάρτας σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Διαβάστε μόνο αυτό, αφού οι 

συμμετέχοντες διαβάσουν τις ερμηνείες τους για κάθε χειρονομία! 

- Η πρώτη χειρονομία στην κορυφή αριστερά, σε πολλές χώρες και πολιτισμούς 

σημαίνει ok, ωραία κλπ. Και αυτό πιθανότατα θα είναι η απάντηση των 

περισσότερων συμμετεχόντων. Παρ 'όλα αυτά, σε ορισμένες μεσογειακές χώρες, 

τη Ρωσία και την Τουρκία είναι μια σεξουαλική προσβολή! Επίσης στη Βραζιλία, 

όταν το χέρι γυρνάει ανάποδα, αυτή η χειρονομία είναι ένα βαρύ σεξουαλικό 
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αδίκημα! 

- Αυτή η διάσημη χειρονομία (μεσαία γραμμή κορυφής), ενώ στα περισσότερα 

μέρη σημαίνει "εντάξει", "καλό" κλπ., Στη Μέση Ανατολή, τη Δυτική Αφρική, το 

Ιράν και το Ιράκ είναι ένα σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα. 

- Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, η χειρονομία στην κορυφαία δεξιά έχει καθιερωθεί 

ως σύμβολο της υποκουλτούρας των οπαδών της μουσικής, αλλά στην Ισπανία, 

τη Βραζιλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, έχει μια άλλη έννοια: ότι η σύζυγός 

σας σε απατάει! 

- Κάτω αριστερά: Αυστραλία, Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς κλπ .: σημάδι καλής τύχης 

ή "δικαίωμα" να παραβιάσετε μια υπόσχεση. Ωστόσο, στην Κίνα αντιπροσωπεύει 

τα γυναικεία γεννητικά όργανα και θεωρείται μια χυδαία χειρονομία. 

- Μέση βάση: Ένα σύμβολο της ειρήνης στις ΗΠΑ, ιδρύθηκε στη δεκαετία του '60. 

Ωστόσο, στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, εάν το χέρι είναι στραμμένο από την άλλη πλευρά, είναι μια αγενής 

χειρονομία. 

- Δεξιά δεξιά: Αυτή η φαινομενικά αθώα χειρονομία στις περισσότερες κουλτούρες 

σημαίνει "έλα", αλλά στις Φιλιππίνες, αν και σημαίνει το ίδιο, γίνεται μόνο με 

σκύλους. Έτσι είναι πολύ αγενές να καλέσουμε έναν άνθρωπο με αυτό τον τρόπο. 

ΥΛΙΚΑ Τυπωμένες κάρτες του παραρτήματος 3.3.1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στυλό/μολύβι 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.3.1 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέας  

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.3.2 

 

 

  



ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. 3.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 

Grant Agreement number: 776199 — InCommon — AMIF-2016-AG-INTE  153 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
 
Εισαγωγή 
 
Αυτή η ενότητα εισάγει την επιρροή που έχει ο πολιτισμός στη ζωή και τις δραστηριότητές μας. 

Παρουσιάζει επίσης την επίδραση που έχει ο πολιτισμός σε καλλιτεχνικές μορφές και έκφραση. Τέλος, 

προωθεί την πολιτιστική έκφραση των εκπαιδευομένων μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Για να 

ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό μάθημα, θα πραγματοποιηθεί μια δημιουργική αξιολόγηση που θα 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τόσο την πορεία όσο και να εκφράσουν δημιουργικά τους 

εαυτούς τους. Τα κεφάλαια του μαθήματος είναι: 

 

1. Κατανόηση της επιρροής του πολιτισμού στον άνθρωπο και την ομάδα 

2. Προσδιορισμός των επιπτώσεων της κουλτούρας στην καλλιτεχνική δημιουργία 

3. Εκφράστε τον εαυτό σας 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 
 Πάρτε μια πρώτη εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός επηρεάζει πρώτα το άτομο και 

τη συνέχεια της ομάδας μέσα από διαφορετική αντίληψη του χρόνου, τρόπους επικοινωνίας, 

αναζητώντας έγκυρα στοιχεία κλπ. 

 Να καταδείξει την αλληλεξάρτηση μεταξύ τέχνης και πολιτισμού 

 Να κάνουν τους συμμετέχοντες να σκέφτονται και να καταθέτουν τις δικές τους ιδέες σε αυτή 

τη σχέση 

 Εφαρμόστε αυτό που έχετε μάθει με δημιουργικό τρόπο 

 Να έχετε την εξουσία να εκφραστείτε 

 Να αντανακλάται το μάθημα κατάρτισης 

 Αξιολογούν τον εαυτό τους δημιουργικά και δίνουν ιδέες για μελλοντικά μαθήματα κατάρτισης. 
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Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

 
4.1 Kατανοήστε την επιρροή του πολιτισμού στον άνθρωπο και την ομάδα 
 

4.1. Κατανοήστε την επιρροή του πολιτισμού στον άνθρωπο και την ομάδα 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Επιρροή του Πολιτισμού στην αντίληψη σε: 

 Χρόνος 

 Εξουσία 

 Επικοινωνία 

 Ημερολόγιο 

 Τέχνη 

 Δημιουργική έκφραση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 30 λεπτά 
Ελέγξτε το PPT και προετοιμαστείτε για την παρουσίαση των 15 λεπτών - 

Παράρτημα 4.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με το 

θέμα. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ετοιμάστε ερωτήσεις κατά την παρουσίαση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το υλικό που 

καλύπτεται στην παρουσίαση. Επίσης, τους ενθαρρύνετε να εκφράσουν τυχόν 

αντιρρήσεις, σχόλια κλπ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ και προβολέας 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 4.1 
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4.2 Προσδιορισμός των επιπτώσεων της Κουλτούρας στην καλλιτεχνική δημιουργία 
 

4.2 Προσδιορισμός των επιπτώσεων της κουλτούρας στην καλλιτεχνική δημιουργία 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

Ο αντίκτυπος του πολιτισμού στην τέχνη 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1 ώρα Αναθεωρήστε το PPT και προετοιμαστείτε για την παρουσίαση - Παράρτημα 4.2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Αυτό θα γίνει σε συνέχεια της εισαγωγής PPT. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

τελευταία διαφάνεια του Παραρτήματος 4.2 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Εκτυπώστε και ετοιμάστε τα φυλλάδια για τους εκπαιδευόμενους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Διαχωρίστε τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες. 

Δώστε σε κάθε ομάδα αντίγραφο της κάρτας "Τέχνη & Πολιτισμός". Συζητήστε 

σχετικά με τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή άλλους 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν κάθε αντικείμενο ή έργο τέχνης 

από άποψη σχεδιασμού, αισθητικής, πολιτιστικών αξιών, πεποιθήσεων, κανόνων 

κ.λπ. 

Κύρια θέματα συζήτησης: 

a. Εικόνες 1 & 2: Εδώ βλέπουμε δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι 

όμορφο και άσχημο, με βάση την ιστορική περίοδο κάθε έργου τέχνης. Η 

πρώτη εικόνα είναι ένας πίνακας του Paul Rubens, με τίτλο Αφροδίτη και 

Άδωνις (περίπου 1615-25), και ο δεύτερος είναι από τον Egon Schiele 

και ζωγραφίστηκε γύρω στο 1915. 

b. Εικόνες 3 & 4: Διαφορετικές κατοικίες που βασίζονται όχι μόνο σε 

διαφορετικές αισθητικές διαφορετικών χρονικών περιόδων αλλά και σε 

ανάγκες (αστικοποίηση και ανάγκη για περισσότερο χώρο για να 
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στεγαστούν οι άνθρωποι οδήγησαν στο σχεδιασμό πολυώροφων 

κατοικιών) στις τεχνολογικές εξελίξεις και το φυσικό περιβάλλον (π.χ. το 

σπίτι στην εικόνα 3 είναι κατασκευασμένο από πέτρα). 

c. Εικόνες 5 & 6. Στην εικόνα 5 βλέπουμε δύο γυναίκες Samburu. Σε αυτή 

την κουλτούρα οι χάντρες δείχνουν την κατάστασή τους στην κοινότητά 

τους. Στην 6η εικόνα υπάρχει μια γυναίκα από την Ευρώπη όπου, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, όλο και περισσότερα κοσμήματα δείχνουν 

υψηλότερη θέση και η κοινωνική τους αξία δεν είναι μόνο αισθητική. 

Γενικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίζουμε το πώς τα διαφορετικά 

καλλιτεχνικά στοιχεία έχουν επίσης μια κοινωνική λειτουργία μέσω αυτών των 

παραδειγμάτων. Επίσης, τονίζουμε τη σχέση μεταξύ τέχνης και πολιτισμού. 

ΥΛΙΚΑ Στυλό και χαρτί 

ΠΗΓΗ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Φυλλαδίου 4.2.1 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Έχετε μια σαφή εικόνα της εθνικότητας των εκπαιδευομένων προκειμένου να 

χωρίσετε ανάλογα τις ομάδες 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ερευνήστε τις μορφές τέχνης που ενδιαφέρονται περισσότερο οι γυναίκες της 

τάξης σας και βρείτε μια εικονική έκφραση που αντιπροσωπεύει τον τοπικό 

πολιτισμό 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Χωρίστε τις γυναίκες σε ομάδες ανάλογα με την εθνικότητά τους και τους 

αναθέστε μια μορφή Τέχνης. Τότε δώστε / δείξτε τους ένα έργο τέχνης, αυτής της 

μορφής, που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτής της μορφής σύμφωνα με την 

κουλτούρα της χώρας υποδοχής. Έχετε διαθέσιμους υπολογιστές, tablet, 

smartphones με σύνδεση στο Internet, να τους ζητήσετε να διερευνήσουν 

σύντομα το ιστορικό τους. 

Ρωτήστε τους αν τους αρέσει. Γιατί; Γιατί όχι? 

Ζητήστε τους να παρουσιάσουν ένα κομμάτι της τέχνης εκείνης της μορφής που 

είναι εικονική του τοπικού πολιτισμού τους. Πώς είναι διαφορετικό από αυτό που 
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τους δώσατε; Πώς είναι παρόμοιο; 

ΥΛΙΚΑ Εικόνες από κομμάτια τέχνης ή εικόνες από αυτό, στυλό και χαρτί. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, smartphones, tablets κλπ. 
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4.3 Εκφράστε τον ευατό σας 
 

4.3 Εκφράστε τον εαυτό σας 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

 Δημιουργικό Storytelling 

 Εκφράστε την κουλτούρα σας 

 Στοχασμός πάνω στον πολιτισμό 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 10 λεπτά 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ανακεφαλαιώσει την κατάρτιση για την Πολιτιστική 

Ευαισθητοποίηση και την έκφραση και να χρησιμοποιήσει μερικά από τα 

κυριώτερα σημεία της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισαγάγουν τους 

εκπαιδευόμενους στις δραστηριότητες κλεισίματος 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ώρες 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να βρει τοπικά παραμύθια που είναι τυπικά για την περιοχή 

και να περιγράφει σκηνές καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας τοπικά ονόματα 

και δραστηριότητες. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. Τους δώστε το 

τοπικό παραμύθι και ζητήστε τους να το διαβάσουν προσεκτικά. 

Όταν όλες οι ομάδες έχουν διαβάσει τις ιστορίες τους, μέσα στις ομάδες τους, να 

τους ζητήσουν να αλλάξουν τα μέρη του παραμυθιού που δεν είναι εξοικειωμένα 

με σκηνές, ονόματα και συνήθειες του πολιτισμού τους, δηλαδή. Πλούσιο δάσος 

με αμμώδη παραλία,John με Δημήτρη, αίγες με ταράνδους κλπ. 

Μόλις τελειώσουν όλοι οι συμμετέχοντες, ζητήστε από κάθε ομάδα να διαβάσει 

πρώτα την αρχική ιστορία και τα δικά της. 

Στη συνέχεια, συζητήστε τα συναισθήματά τους και ποια ήταν η ροή της σκέψης 

τους όταν αλλάζετε την ιστορία. 

ΥΛΙΚΑ Παραμύθια, μολύβι μολύβι 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Εκπαιδευτική αίθουσα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ STORYTELLING 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ώρες 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Η ιστορία θα μπορούσε να έχει τη μορφή παραμυθιού, βίντεο, ζωγραφικής, κομικ, 

τραγουδιού, μικρού παιχνιδιού κλπ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες από τρεις έως τέσσερις 

εκπαιδευόμενους και στη συνέχεια τους ζητάει να δημιουργήσουν μια ιστορία για 

το τι σημαίνει πολιτισμός σε αυτά και συνεχώς να τις παρουσιάσουν στην 

υπόλοιπη τάξη. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

PC και προβολέα στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειάζονται να 

παρουσιάσουν την ιστορία τους 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 Λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Ξεκινήστε τη διαδικασία για να δείξετε τον εαυτό σας τον τρόπο και να 

ενθαρρύνετε τους άλλους να μιλήσουν. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρέχει κάρτες με πίνακες για τους συμμετέχοντες, 

δηλ. Κάρτες DIXIT 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Βάλτε τα χαρτιά στη μέση της αίθουσας - τραπέζι και ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να επιλέξουν τον πίνακα που αντανακλά καλύτερα την 

εμπειρία τους από την εκπαίδευση και να τους ενημερώσει ότι θα 

παρουσιάσουν τη σκέψη τους στην υπόλοιπη τάξη. 

 Αφού όλοι έχουν μια κάρτα, ρωτήστε τους αν είναι έτοιμοι να τους 

παρουσιάσουν. 

 Ακούστε προσεκτικά και αφού τελειώσει η ιστορία τους, ρωτήστε τυχόν 

ερωτήσεις που έχετε. 
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 Φροντίστε να χρησιμοποιείτε σημειώσεις για μελλοντικές εκπαιδεύσεις. 

ΥΛΙΚΑ Κάρτες ζωγραφικής π.χ. Κάρτες DIXIT 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στυλό και χαρτί. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 

ΘΕΜΑ 2.1 

Παράρτημα 2.2.1 Παρουσίαση PowerPoint   

ΘΕΜΑ 2.2 

Παράρτημα  2.2 Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  2.2.1 Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  2.2.3 Φυλλάδιο 

ΘΕΜΑ 2.3 

Παράρτημα  2.3.1 Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  2.3.2 Παρουσίαση PowerPoint   

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 

ΘΕΜΑ 3.1 

Παράρτημα 3.1 Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  3.1.1 Φυλλάδιο 

TOPIC 3.2 

Παράρτημα  3.2  Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  3.2.1 Φυλλάδιο 

Παράρτημα  3.2.2 Φυλλάδιο 

ΘΕΜΑ 3.3 

Παράρτημα  3.3  Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  3.3.1 Φυλλάδιο 

 

ΘΕΜΑ 1.1 

Παράρτημα 1.1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 

Παράρτημα  1.1.1 Φυλλάδιο 

Παράρτημα  1.1.2 Φυλλάδιο 

ΘΕΜΑ 1.2 

Παράρτημα  1.2  Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  1.2.2 Παρουσίαση PowerPoint   

ΘΕΜΑ 1.3 

Παράρτημα 1.3.1 Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  1.3.2 Παρουσίαση PowerPoint   
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 

ΘΕΜΑ 4.1 

Παράρτημα  4.1 Παρουσίαση PowerPoint   

ΘΕΜΑ 4.2 

Παράρτημα  4.2 Παρουσίαση PowerPoint   

Παράρτημα  4.2.1 Φυλλάδιο 

 


