
 

Βρείτε όλα τα παραδοτέα του 
προγράμματός μας, αλλά και περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας:  
 

 

Η Νεολαία για τη δημο-
κρατία! 

 
Ας ενισχύσουμε τις δημοκρατικές δε-
ξιότητες σεβόμενοι τις βασικές αν-

θρώπινες ανάγκες!  

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου της. Η έκδοση αυτή 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.  

 

Εταίροι 

 

Αυστρία 

Blickpunkt Identität – Project Coordinator 

www.blickpunkt-identitaet.eu 

Susanne Linde, Klaus Linde-Leimer 

E-Mail: office@blickpunkt-identitaet.eu 

Phone: +43 681 10 43 45 0 

 

Pädagogische Hochschule Steiermark 

www.phst.at  

Monika Gigerl 

E-Mail: monika.gigerl@phst.at  

 

Γαλλία / La Reunion 

Lycee Rontaunay 

http://lycee-rontaunay.ac-reunion.fr/ 

Eliane Sagodira 

E-Mail: ce.9740082w@ac-reunion.fr 

 

Ελλάδα 

ΔΔΕΑΑ 

dide-anatol.att.sch.gr  

Τηλέμαχος Ράπτης 

E-Mail: tilraptis@sch.gr 

 

GUNET 

www.gunet.gr 

Παντελής Μπαλαούρας 

E-Mail: p.balaouras@gunet.gr 

www.european-heart.eu  

Εφαρμογή για κινητά  
 

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα και tablet. Μπορείτε να 

βρείτε τους συνδέσμους για τη λήψη 

των εφαρμογών στον ιστότοπο. 

 

Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή 

του προγράμματος  

 

Blickpunkt Identität 

www.blickpunkt-identitaet.eu 

 
 



Οδηγός για εκπαιδευτικούς  

Ο Οδηγός Ενότητας 
περιέχει όλα τα 
απαραίτητα υλικά και 
τις πληροφορίες για 
την υλοποίηση των παραδοτέων προϊόντων του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος HEART στην τάξη. 

Οι στόχοι μας  
 
Προκειμένου οι νέοι να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν ακόμη καλύτερα τα επείγοντα 
ζητήματα του παρόντος και του μέλλοντος, είναι 
σημαντικό να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
δημοκρατικές δεξιότητές τους με σύγχρονο 
τρόπο: 

• να αναλάβουν την ευθύνη για τον εαυτό τους 
και τους άλλους, 

• να καλλιεργήσουν μια προσέγγιση με 
ενσυναίσθηση προς τον εαυτό τους και τους 
άλλους, 

• να ασχοληθούν με ερωτήματα για την 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

• να είναι σε θέση να ενημερώνονται ενεργά και 
να διαμορφώνουν γνώμη, και 

• να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.  

 
Πεδία Εφαρμογής  
 
Τα υλικά αναπτύσσονται για χρήση στην ιστορία 
και τα μαθήματα ηθικής, καθώς και για 
διαθεματικά προγράμματα σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις ευρωπαϊκές αξίες 
και την πολιτική εκπαίδευση. Σκοπός τους είναι 
να καταστήσουν την ιστορία απτή και να 
επιτρέψουν τη συναισθηματική μάθηση από την 
ιστορία, καθώς και να παρακινήσουν την ενεργό 
συμμετοχή στην κοινωνία. 

• Μαθητές από 13 έως 16 ετών 

• Μαθήματα Ιστορίας / Κοινωνικών Σπουδών 

• Μαθήματα ηθικής και θρησκείας 

• Διαθεματικά προγράμματα 

Εργαλειοθήκη για τις 

ανάγκες και τις 

στρατηγικές 

Με βάση υποδειγματικές 
καταστάσεις στην ιστορία της δημοκρατίας, οι 
μαθητές πρέπει να μπουν στους ρόλους των 
διαφόρων πρωταγωνιστών και να διερευνήσουν σε 
ποιο βαθμό ικανοποιούνται οι βασικές τους ανάγκες. 

Συζητούν διάφορες στρατηγικές που θα μπορούσαν 
να εφαρμόσουν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για να 
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και να 
αξιολογήσουν τη λειτουργικότητα αυτών των 
στρατηγικών σε σχέση με τις βασικές ανάγκες των 
άλλων (ανθρώπινα δικαιώματα).  

Μικρού Μήκους  

Οι μαθητές σε 4 
διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες παράγουν ταινίες μικρού μήκους για κάποια 
ορόσημα της ιστορίας τους στο δρόμο προς τη 
δημοκρατία: Με ποιο τρόπο βίωσαν τα περιστατικά 
αυτά οι διαφορετικοί πρωταγωνιστές και πώς 
προσπάθησαν να καλύψουν τις βασικές τους 
ανάγκες; 

ACT- Το ομαδικό παιχνίδι των ενεργών πολιτών  

Αυτό το συνεργατικό 
επιτραπέζιο διαδικτυακό 
παιχνίδι ασχολείται με 
σημαντικά ζητήματα του 
παρόντος και του 

μέλλοντος. Παίζοντας αυτό το συνεργατικό παιχνίδι, 
οι μαθητές εκπαιδεύονται να σκέφτονται κριτικά, να 
εμβαθύνουν και να κατανοούν καλύτερα τα κίνητρα/ 
τις βασικές ανάγκες των δικών τους και των άλλων. 
Δοκιμάζουν συμπεριφορές που είναι θεμελιώδεις για 
τη συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή των πολιτών 
με βάση την εκπλήρωση των βασικών αναγκών. 

Η προσέγγισή μας   

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση μέσω 
συναισθήματος και ενσυναίσθησης, η οποία 
υποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από την 
προέλευσή τους έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, οι 
μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν μια σχέση 
κατανόησης με τον εαυτό τους και τους άλλους, 
κρατώντας παράλληλα μια κρίσιμη απόσταση από 
τη συναισθηματική ρητορική.  

Με τη βοήθεια του υλικού μας, οι νέοι μαθαίνουν να 
διακρίνουν μεταξύ εποικοδομητικών και 
καταστροφικών στρατηγικών, για την εκπλήρωση 
των δικών τους βασικών αναγκών προκειμένου να 
βρουν λύσεις που εξυπηρετούν το κοινό καλό. 

Σε αυτή τη βάση, προσφέρονται διαφορετικές 
διδακτικές ενότητες και υλικό σχετικά με το θέμα 
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, για τα οποία διατίθενται συνοδευτικά 
σύντομα βίντεο. 

Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα ψηφιακό επιτραπέζιο 
παιχνίδι για χρήση στην τάξη.  

Τα παραδοτέα   

Ηλεκτρονική πλατφόρμα  

Στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα HEART 
και την εφαρμογή για 
κινητά δάσκαλοι και 
διευθυντές βρίσκουν όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του υλικού στο σχολείο.  www.european-heart.eu  


