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http://chrysnic.weebly.com/uploads/2/2/0/5/2205898/eurocall_ptd__poster_pres

entation.pdf 

 

www.wordle.net 

 

http://chrysnic.weebly.com/uploads/2/2/0/5/2205898/eurocall_ptd__poster_presentation.pdf
http://chrysnic.weebly.com/uploads/2/2/0/5/2205898/eurocall_ptd__poster_presentation.pdf
http://chrysnic.weebly.com/uploads/2/2/0/5/2205898/eurocall_ptd__poster_presentation.pdf
http://www.wordle.net/




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Γνωριμία συμμμετεχόντων μέσω οργανογράμματος 
Πολλαπλές ταυτότητες 

 Ορισμός "Παγκόσμια Εκπαίδευση" & ενεργός πολιτότητα - 
Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα & Σχέδιο Δράσης 
σχολείου 

 Δραστηριότητες: 

 Γνωριμία με τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ (δημιουργικές 
εργασίες) 

 Αυτοαξιολόγηση & ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας 
(εργαλεία και εργαστηριακού τύπου μαθήματα) 

 Σύντομες ιστορίες (story telling) 

 Xρήση φωτογραφίας 

 Δημιουργία οπτικο-ακουστικού υλικού(χρήση speaking photo 
app, μέσων βιντεογράφησης) 

 Συμμετοχικό βίντεο 



 
 

# 1 Τί είναι: 

 Παγκόσμια εκπαίδευση; 

 Eνεργός πολιτότητα; 

 Διαπολιτισμική ικανότητα; 

 

 

Σκεφτείτε τρόπους που 

ενσωματώσατε/ενσωματώνετε  

 Παγκόσμια εκπαίδευση στο μάθημα/έργο σας 

            (χρήση stick-on notes) 

 

 

 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

«Είναι η εκπαίδευση που ανοίγει το βλέμμα και το μυαλό 
των ανθρώπων στις πραγματικότητες του κόσμου και τους 
αφυπνίζει, για να διεκδικήσουν έναν κόσμο δικαιότερο, 
έναν κόσμο ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 
όλους.Η Παγκόσμια Εκπαίδευση αγκαλιάζει όλες της 
μορφές της Εκπαίδευσης του Πολίτη, δηλαδή την 
Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη (ή Αναπτυξιακή 
Εκπαίδευση), την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, την Εκπαίδευση για την Αειφορία, την 
Εκπαίδευση για την Ειρήνη και την Πρόληψη της Βίας και 
τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση». 

Διακήρυξη του Μάαστριχτ για την  Παγκόσμια Εκπαίδευση 
στην Ευρώπη (2002) 

 ΣΤΟΧΟΣ: εκπαίδευση στην κοινωνική διακαιοσύνη 
και αειφόρο ανάπτυξη 
http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/pe-
index.html 

 

http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/pe-index.html
http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/pe-index.html
http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/pe-index.html
http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/pe-index.html


ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ    ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ       

 Η βελτίωση των ατομικών 
και κοινωνικών ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων των νέων 
μας, καθώς και η 
καλλιέργεια αισθημάτων 
κατανόησης και 
ανεκτικότητας προς άλλους 
πολιτισμούς είναι σήμερα 
κυρίαρχος στόχος κάθε 
σύγχρονης και πολιτισμένης 
κοινωνίας. 

 κριτική σκέψη και ανάλυση 

 διαπολιτισμική αντίληψη 
στην επικοινωνία 

 ομαδικότητα και συνεργασία 

 Διάλογος 

  ενσυναίσθηση 

  δημιουργικότητα 

 αντιμετώπιση συγκρούσεων 

 λήψη αποφάσεων 

 ενασχόληση με την 
Επιστήμη 

 Νέες Τεχνολογίες και  MME 

 





ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΕ 

 Δικαίωμα στη ζωή 

 Απαγόρευση διακρίσεων 

  Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης  

   Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας 

  Δικαίωμα εκπαίδευσης 

 Δικαίωμα ιδιοκτησίας 

 Δικαίωμα ασύλου 

 Ισότητα γυναικών και ανδρών  

 Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία  

 Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης 

  Δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας  

 Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην 
εργασία 

  Προστασία του περιβάλλοντος  

 Προστασία του καταναλωτή 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN 

        https://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18 
 (UN declaration- εικονογραφημένο) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=ENhttps://www.un.org/en/udhrbook/index.shtml#18




ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Μηνύματα  για ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με 

μετανάστες στο χώρο μας  

 1.Δημιουργία μικρών ομάδων  4-5 ατόμων 

  2. Επέλεξε το δικαίωμα που σχετίζεται με το χώρο 

σου 

  3. Δημιούργησε 1 or 2 σημαντικά μηνύματα προς 

τους συναδέλφους/νέους ως προς το σεβασμό και 

αναγνώριση των δικαιωμάτων για τους μετανάστες 

(Επέλεξε ένα ανθρώπινο δικαίωμα και παρουσίασε το 

σε σύνθημα, ζωγραφιά ή άλλo τρόπο) 

 4. Παρουσίαση μηνυμάτων 



ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

1. Είσαι διαπολιτισμικά ικανός/ή; 

 
Ελληνικά: 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Document

ation/ICCTool2014/ICCtoolGR.pdf 

Aγγλικά: 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Document

ation/ICCTool2014/ICToolGB.pdf 

2. Zωγράφισε το δέντρο Απαγόρευσης διακρίσεων 

 

 

 

https://pestalozziprogrammelibrary.wordpress.com/2015/01/02/intercultural-competence-assessment-tool-web-application/
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICCtoolGR.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICCtoolGR.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICCtoolGR.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICToolGB.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICToolGB.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICToolGB.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/ICCTool2014/ICToolGB.pdf


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚOY ΤΎΠΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HUMAN RIGHTS HERE AND 

NOW, CELEBRATING THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 

RIGHTS (ADAPTATIONS WITH EU FUNDAMENTAL RIGHTS)  

 Activity 1 - Human Beings/Human Rights 
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandno
w/Part-3/Activity1.htm 

Activity 2 - A Human Rights Tree 

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereand
now/Part-3/Activity2.htm 

 

Activity 3 - Needs and Wants 
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/
Part-3/Activity3.htm 

Activity 5 - A New Planeτ 

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/
Part-3/Activity5.htm 

  

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity1.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity1.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity1.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity1.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity1.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity2.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity3.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity5.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity5.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity5.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity5.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity5.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/Activity5.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereand

now/Part-3/default.htm 

 

http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/default.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/default.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/default.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/default.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/default.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-3/default.htm




ΠAIΧΝΙΔΙ  TAKE A STEP FORWARD  

 (Συμβουλίου της Ευρώπης) 

 

 

 

 

 

 

https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-

forward 

 

https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
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SITUATIONS AND EVENTS 
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Αναστοχασμός/ανατροφοδότηση από μαθητές/τριες 
 

http://chrysteacherdiary.blogspot.com.cy/2017/ 

 

http://chrysteacherdiary.blogspot.com.cy/2017/
http://chrysteacherdiary.blogspot.com.cy/2017/


ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ (DEBATES) 
Class B topic: The 

benefits of 

globalisation vs the 

drawbacks. 

Class C: Should 

animals be kept in 

zoos? 



DEBATE OUTLINE 

The assessor or a student tosses a coin to see which team starts first. 

 Team 1: Introduction of position/team members and Argument (each 
member presents an argument (1 minute-1,5 per member) 

 Team 2: Introduction of position/team members and Argument (each 
member presents an argument) 

Break (4 mins)  (each team discusses the counter-arguments) 

Introduction of position/team members and Argument (each member 
presents an argument) 

Team 1: Rebuttal and conclusion 

Team 2: Rebuttal and conclusion 

Break (2 mins): Assessment decision making 

Assessor(s) comments to both teams and announcement of winning 
team. 

 

 

 

 





ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΑΣ 

ΕΞΟΔΟΥ (ΕΧΙΤ CARD) 





“WE TEACH EACH OTHER FOREIGN LANGUAGES”  

(Α ,B & C CLASSES OF LYCEUM) 2017-2019  

 

Aims:  

 Promotion and awareness of foreign language 
learning/plurilingualism 

 Introduction of Peer teaching as a method of learning 

 Development of autonomous learning, team-work skills 
and communication in Foreign Languages  

 

Ss volunteered to teach/(Ss take the lead) using the 
English language as language of Instruction to teach 
greetings and phrases in French, German, Spanish, 
Russian, Bulgarian) 
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Lesson procedure 

1. brainstorming: creation of a mind map 

2. Instruction : greetings and phrases- 

                           oral practice 

                            Completion of worksheet by Ss 

3. Pairs create a dialogue using storyboard 

4. Acting out the dialogues 

5. Reflection paper (completion) 
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SPEAKING WITH IMAGES: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟY 

ΥΛΙΚΟY ΜΕ SPEAKINGPHOTO APP 

HTTPS://SPEAKINGPHOTO.COM 

 

Επιλέγουμε 1 

φωτογραφία που 

παρουσίαζει κοινό 

στοιχείο ζωής/κουλτούρας 

των μελών της ομάδας 

(π.χ. Ελλάδα, 

Πορτογαλία, Κύπρος) και 

προσθέτουμε φωνή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://speakingphoto.com/
https://speakingphoto.com/
https://speakingphoto.com/
https://speakingphoto.com/
https://speakingphoto.com/


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ/ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 η αφήγηση(γραπτός λόγος) σε ακουστικό αρχείο ή 

συνδιασμός ζωγραφιές και λόγια σε stick on notes) 

 

 



ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (50 ΛΕΞΕΙΣ) 50-WORD MINI 

SAGAS 

 Δραστηριότητα: Δημιουργία σύντομων ιστοριών 
βασισμένες σε παγκόσμια προβλήματα (κοινωνικά, 
πολιτικά κ.ά) 

 

 

 

 

 

 

 

 http://kykkosbminisagas.blogspot.com.cy 

 http://chrysinspirationstories.blogspot.com/  

 

 

http://kykkosbminisagas.blogspot.com.cy/
http://kykkosbminisagas.blogspot.com.cy/
http://kykkosbminisagas.blogspot.com.cy/
http://chrysinspirationstories.blogspot.com/
http://chrysinspirationstories.blogspot.com/
http://chrysinspirationstories.blogspot.com/
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STORYTELLING (ΑΦΗΓΗΣΗ) 

 Expected learning outcomes 

 Listening to radio audio and recordings: 

 Can understand the information content of the majority of 
recorded or broadcast audio material on topics of personal 
interest delivered in clear standard speech. 

 Can understand the main points of a short narrative 

 

Spoken production 

 Can narrate a story 

 Can clearly express feelings about something experienced 
and give reasons to explain those feelings. 

 Can describe the personal significance of events and 
experiences in detail.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 διαδικτυακό εργαλείο για ηχογράφηση: 

 https://vocaroo.com/ 

 

 

35 

https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/
https://vocaroo.com/


36 



37 



       Telling a story through                              &    

1. Know your story well (structure events well, character 
thoughts, feelings, setting, dialogue)  

2. Use vocal expression to give life to your story  

-speak clearly & easy to understand 

-vary pace, pitch & volume of voice 

-use different voices for your characters 

3. Use facial expression             & body language 

 

 

4. be creative and entertaining to the audience 

     - eye contact, asking questions, telling jokes  

STORYTELLING SKILLS 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  

(ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ) 

 έλεγχος για τις ταυτότητες που δεν θέλω να 

μοιραστώ 

  βρίσκω κοινά σημεία που δεν τα περίμενα 

 τα τοποθετώ βάση προτεραιότητας 

 Σύγκριση του ευατού μου τώρα με πριν 5 χρόνια 

    ή 

 Να μαντέψουν οι άλλοι τί έχω στο χάρτη ταυτότητας 

μου (να βρούμε κοινά σημεία) 

 -αφήνω εκτός του χάρτη τη ταυτότητα που δεν θέλω 

να μοιραστώ με τους άλλους) 











OMΑΔΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: TI ΜHΝYΜΑ ΔΙΝΕΙ; 





ANAΛΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: WGOITP(WHAT'S GOING ON 

IN THE PICTURE?)NEW YORK TIMES LEARNING NETWORK 

 



ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 

 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 

ΔΙΑΛΟΓΟΥ 

(ομαδικό βίντεο)  

μία σκηνή/διάδραση - 2 λεπτών 



ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

(ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ GOOGLE FORM) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1p2

OgnBdDsSSMMHeRfhNiOFHUpNd8iYYXIh3liLgTYf

czg/viewform 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1p2OgnBdDsSSMMHeRfhNiOFHUpNd8iYYXIh3liLgTYfczg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1p2OgnBdDsSSMMHeRfhNiOFHUpNd8iYYXIh3liLgTYfczg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1p2OgnBdDsSSMMHeRfhNiOFHUpNd8iYYXIh3liLgTYfczg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1p2OgnBdDsSSMMHeRfhNiOFHUpNd8iYYXIh3liLgTYfczg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO1p2OgnBdDsSSMMHeRfhNiOFHUpNd8iYYXIh3liLgTYfczg/viewform


ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ (PARTICIPATORY 

VIDEO) 

 Τί είναι το Συμμετοχικό βίντεο; 

   https://www.youtube.com/watch?v=seOstch03j8 

 https://insightshare.org/ 

 

www.insightshare.org βίντεο 

 https://www.youtube.com/watch?v=EgFwglSrQps 

 

Άστεγοι 

 https://insightshare.org/projects/ducimus-voluptas-

esse-incidunt-eligendi-consequatur-nihil/ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ 

 
 

 Βήμα 1 - Δημιουργία συγκατάθεσης, αυτοκανόνων, αποστολή/ 
στόχος της ομάδας. 

 Βήμα 2 - Ανάπτυξη και δέσιμο ομάδας. 

 Βήμα 3 - Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τεχνικές βίντεο και 
γλωσσικές δεξιότητες μέσω παιχνιδιών και ασκήσεων. 

 Βήμα 4 - Οι διευκολυντές βοηθούν τις ομάδες να εντοπίσουν και 
να αναλύσουν τα σημαντικά ζητήματά τους. 

 Βήμα 5 - Συλλογική ανταλλαγή ιδεών και συλλογική συγγραφή 
σεναρίου. 

 Βήμα 6 - Σύντομα βίντεο και μηνύματα σκηνοθετούνται και 
βιντεογραφούνται από τους συμμετέχοντες. 

 Βήμα 7 - Προβολή και διαβούλευση με ομάδα/ κοινότητα I. 

 Βήμα 8 - Συμμετοχική επιμέλεια (συλλογική ή από εκπρόσωπο). 

 Βήμα 9 - Προβολή και διαβούλευση με ομάδα/ κοινότητα II. 

 Βήμα 10 - Προώθηση και διάχυση.  
(από εγχειρίδιο για διασκάλους και εκαπιδευτικούς Ενεργός πολιτότητα και Πολυμέσα) 



XΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 https://data.unicef.org/topic/child-migration-

anddisplacement/migration/https://migrationdatap

ortal.org 

Παγκόσμια εκπαίδευση 

The North South Centre of the Council of Europe 

(www.nscentre.org )  

Global Education Network Europe (www.gene.eu)  

Concord Europe (www.concordeurope.org) 

 DARE Network (https://dare-

network.blogspot.com/)  
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chrysnicodemou@gmail.com 

website: chrysnic. ας καλούμε στο στο πάρτυ μας για να γιορτάσουμε μαζί 
την Παραμονή Πρωτοχρονιάς! Το πάρτυ συμπεριλαμβάνει finger food, 

ποτό, παιχνίδια και μουσική. 9:00 μ.μ στο σπίτι μας.weebly.com 

 

”Education is the most powerful 
weapon you can use to change world” – 
Nelson Mandela 

mailto:chrysnicodemou@gmail.com

