
Η ελευθερία που μας έφερε η δημο-
κρατία μας φέρνει αντιμέτωπους με 
νέες προκλήσεις. Για να τα αντιμετω-
πίσουμε σωστά, χρειαζόμαστε εξα-
σφαλισμένες ατομικές και κοινωνικές 
ικανότητες. 

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

Το καλοκαίρι του 2022, ολοκληρώθη-
καν τα επόμενα προϊόντα: Οι τελικές 
εκδόσεις όλων  των διαδραστικών 
παρουσιάσεων (που σχετίζονται με τις 
βασικές ανάγκες σύμφωνα με τον 
William Glasser, τις στρατηγικές για 
την κάλυψη βασικών αναγκών και τα 
ιστορικά επεισόδια που απευθύνονται 
σε μαθητές ηλικίας 13 έως 16 ετών) 
είναι διαθέσιμα για λήψη  στην  ιστο-
σελίδα του έργου μας. Αυτό το διδα-
κτικό υλικό εξοικειώνει τους νέους με 
τις Πέντε Βασικές Ανάγκες σύμφωνα 
με τον William Glasser και τους δεί-
χνει ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα 
από το φύλο, την καταγωγή ή τον 
πολιτισμό τους, έχουν τις ίδιες βασι-
κές ανάγκες.  Οι διαφορετικοί τύποι 
υλικών καθιστούν δυνατή την αντιμε-
τώπιση του θέματος μέσω διαφορετι-
κών ψηφιακών και αναλογικών προ-
σεγγίσεων με παρακινητικό τρόπο, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες των  

μεμονωμένων μαθητών. 

Τον Ιούλιο του 2022 πραγματοποιήθηκε  
η δεύτερη πραγματική συνάντηση στη 
Ρόδο.GR.  Στο πλαίσιο του συνεδρίου 
του ICICTE παρουσιάστηκε στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα HEART.  Επιπλέον, εργαστή-
καμε για την ολοκλήρωση του IO2 
(ταινίες) κατά τη διάρκεια της συνάντη-
σης και είχαμε χρόνο για προετοιμασίες 
για τα επόμενα βήματα και προϊόντα, τα 
οποία θα είναι το παιχνίδι Active Citizen-
ship Team (IO3) και ο οδηγός ενότητας 
(IO4) για την εργασία με τα υλικά για 
βασικές ανάγκες, τις στρατηγικές, τα 
επεισόδια και τις ταινίες για εκπαιδευτι-
κούς. 

Το φθινόπωρο η συνεχιζόμενη εργασία 
για το παιχνίδι ACT (IO3) θα είναι στο 
επίκεντρο της δουλειάς μας: πρόκειται 
για ένα διαδραστικό ομαδικό επιτραπέ-
ζιο παιχνίδι με επεκτάσεις πληροφορικής 
για μαθητές στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλ-
λικά και Γερμανικά που στοχεύει στην 
προώθηση των κοινωνικών και διαπολι-

τισμικών ικανοτήτων, της κριτικής 
σκέψης, της κατανόησης των κοινών 
αξιών της ΕΕ και της συμμετοχής των 
νέων στα κοινά με παιγνιώδη τρόπο. 

Όλα τα υλικά μας έχουν αναπτυχθεί 
για χρήση σε μαθήματα ιστορίας και 
ηθικής, για πολιτική εκπαίδευση και 
για διεπιστημονικά έργα. Σκοπός τους 
είναι να κάνουν την ιστορία απτή, να 
επιτρέψουν τη συναισθηματική μάθηση 
από την ιστορία και να παρακινήσουν 
την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα 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 2022 
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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   

• 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 

Όλες οι διαδραστικέςπα-
ρουσιάσεις είναι διαθέσι-
μες 

 

Οι ταινίες με τα ιστορι-
κά επεισόδια είναι δια-
θέσιμες 

 

Συνάντηση και συνέδριο 
στη Ρόδο (GR) 

 

Εργασίες για την ανά-
πτυξη του παιχνιδιού 
ACT 

 

Περιεχόμενο 

Σημεία Ενδιαφέροντος 

• Το έργο εκπαιδεύει μαθητές ηλικίας 
13 έως 16 ετών να αποκτήσουν δημο-
κρατικές δεξιότητες. 

www.european-heart.eu  

mailto:office@blickpunkt-identitaet.eu

