
Η ελευθερία που μας έφερε η δημο-
κρατία μας φέρνει αντιμέτωπους με 
νέες προκλήσεις. Για να τα αντιμετωπί-
σουμε σωστά, χρειαζόμαστε εξασφαλι-
σμένες ατομικές και κοινωνικές ικανό-
τητες. 

Στο έργο EU Heart (έναρξη 09/2020), 
οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν 
μια ενσυναισθηματική σχέση με τον 
εαυτό τους και τους άλλους χρησιμο-
ποιώντας μια συναισθηματική-
ενσυναισθητική προσέγγιση, η οποία 
προϋποθέτει ότι όλοι οι άνθρωποι 
έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες, ενώ 
αποκτούν μια κρίσιμη απόσταση από 
τη ρητορική συναισθηματισμού. 

Το καλοκαίρι του 2021, ολοκληρώθη-
καν τα πρώτα προϊόντα: Η τελική 
έκδοση των εγχειριδίων για μαθητές 
ηλικίας 13 έως 16 ετών είναι πλέον 
διαθέσιμη για λήψη στον ιστότοπο του 
έργου. Αυτό το διδακτικό υλικό εξοι-
κειώνει τους νέους με τις πέντε βασι-
κές ανάγκες σύμφωνα με τον Γουίλιαμ 
Γκλάσερ και τους δείχνει ότι όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξάρτητα από το φύλο, 
την καταγωγή ή τον πολιτισμό τους, 
έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες. 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 πραγματο-
ποιήθηκε η πρώτη πραγματική συνά-
ντηση και εκπαίδευση στο Γκρατς, 
στην περιοχή PH Styria. Εκεί, 15 εκπαι-
δευτικοί από τις τρεις χώρες εταίρους 
(Αυστρία, Ελλάδα, Γαλλία) συνεργά-
στηκαν για τρεις ημέρες πάνω στα 
ιστορικά επεισόδια που είχαν ήδη ετοι-
μάσει, αλλά και στις προετοιμασίες για 
τα επόμενα προϊόντα, τα οποία θα 
είναι απαραίτητα για την δημιουργία 
βίντεο σχετικά με τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. 

Εκτός από τις οδηγίες για τη δημιουργία 
σεναρίων, δούλεψαν στη δημιουργία 
μαριονετών για κουκλοθέατρο και στην 
παρουσίαση κουκλοθέατρου σε εκπαι-
δευτικές συνεδρίες. 

Το φθινόπωρο, υλοποιούνται εργαστή-
ρια στα σχολεία με βάση το υλικό που 
διατίθεται στα εγχειρίδια. Στην πορεία, 
οι μαθητές μαθαίνουν αφενός για τις 
βασικές ανάγκες του Glasser και αφετέ-
ρου μαθαίνουν να διακρίνουν μεταξύ 
εποικοδομητικών και μη εποικοδομητι-
κών στρατηγικών για την ικανοποίηση 
των δικών τους βασικών αναγκών. Ο 
στόχος είναι να βρεθούν λύσεις που να 
εξυπηρετούν τόσο τον εαυτό τους όσο 
και την κοινότητα. 

Πίσω στις χώρες εταίρους, οι δάσκαλοι 
θα συνεργαστούν με τους νέους για να 
αναπτύξουν σενάρια για τα επιλεγμένα 
ιστορικά επεισόδια και μαζί θα σχεδιά-
σουν και θα δημιουργήσουν τις μαριο-
νέτες για την παραγωγή βίντεο. Τον 

Φεβρουάριο του 2022, 
οι νέοι θα είναι καλά προετοιμασμένοι να 
γυρίσουν τα βίντεό τους σε επιλεγμένα 
ιστορικά επεισόδια στο κινηματογραφικό 
στούντιο στο PH Styria και να ηχογραφή-
σουν τα κείμενα σε διάφορες γλώσσες 
(αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, γαλλικά). 

Όλα τα υλικά έχουν αναπτυχθεί για χρήση 
σε μαθήματα ιστορίας και ηθικής, για πολι-
τική εκπαίδευση και για διαθεματικά σχέδια 
μαθημάτων. Σκοπεύουν να κάνουν την 
ιστορία απτή, να επιτρέψουν τη συναισθη-
ματική μάθηση μέσα από την ιστορία και να 
παρακινήσουν την ενεργό συμμετοχή στην 
κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του έργου μας:  

https://european-heart.eu/ 

Η συμβολή της εκπαίδευσης στη δημοκρατία 
 

Τα νιάτα για τη δημοκρατία! 
 
Ας ενισχύσουμε τις δημοκρατικές 
δεξιότητες σεβόμενοι τις βασικές 
ανθρώπινες ανάγκες!  

Σεπτέμβριος 2021 
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Κοινοπραξία 

Συντονιστής 

Blickpunkt Identität 

https://www.blickpunkt-identitaet.eu/ 

Επικοινωνία: 
○ Susanne Linde, MSc 

○ Mag. Klaus Linde-Leimer, MSc 

○ office@blickpunkt-identitaet.eu 

○ +43 681 1043 4503 

 

 

Εταίροι έργου 

• University College of Teacher Education Styria | www.phst.at   

• Fridaskolan Vänersborg | www.fridaskolan.se   

• Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής | dide-anatol.att.sch.gr 

• Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) | www.gunet.gr  

• Lp Julien de Rontaunay | lycee-
rontaunay.ac-reunion.fr 

Διαθέσιμα εγχειρίδια 
για ανάγκες και στρα-
τηγικές 

 

Συνάντηση και 
Εκπαίδευση στο PH 
Graz 

 

Εργαστήρια για τις 
ανάγκες και τις στρα-
τηγικές  

 

Εργασία σε σενάρια 
ταινιών και 
μαριονέτες  

 

Περιεχόμενο 

Σημεία Ενδιαφέροντος 

• Το έργο εκπαιδεύει μαθητές ηλικίας 13 έως 
16 ετών να αποκτήσουν δημοκρατικές δεξιό-
τητες. 

www.european-heart.eu  

mailto:office@blickpunkt-identitaet.eu

