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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GEM IN

ΠΟΙΟΣ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ GEM IN;

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GEM IN 

Η ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς (τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης) με εξειδικευμένη κατάρτιση/εκπαίδευση και ένα 
σύνολο εργαλείων και μεθοδολογιών που θα τους επιτρέψουν να 
υποστηρίξουν μαθητές και νέους έτσι ώστε: 

Να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση, κατανόηση και καλλιέργεια 
αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Να ενισχύσουν την απόκτηση κοινωνικών και πολιτικών 
ικανοτήτων.

Η πολυπολιτισμική κοινωνία που χαρακτηρίζει την πλειοψηφία των 
χωρών της ΕΕ αντιπροσωπεύει μία από τις κύριες ευκαιρίες και, 
ταυτόχρονα, προκλήσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ 
ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη κοινών αξιών της ΕΕ. 
Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται και ενισχύεται ο εμπλουτισμός και η 
ανταλλαγή ιδεών από όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμβάλλοντας στο 
να δημιουργηθούν γέφυρες για αμοιβαίο σεβασμό και 
αλληλουποστήριξη.

Το σκεπτικό πίσω από το έργο GEM IN βασίζεται στη χρήση ενός 
επιτραπέζιου παιχνιδιού και μιας σειράς δοκιμασμένων εργαλείων, 
πρακτικών και μεθοδολογιών που μπορούν να προσεγγίσουν και να 
παρακινήσουν τους μειονεκτούντες μαθητές να μάθουν για την ΕΕ που 
προωθεί την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ των νέων και των μαθητών, 
προσεγγίζοντας, επίσης, τα  άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Εκπαιδευτικοί τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ  
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
Κάθε εταίρος μοιράστηκε, αξιολόγησε, επικύρωσε ένα 
επιλεγμένο σύνολο καλών πρακτικών για την προώθηση της 
∆ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Αυτά τα στοιχεία καθιέρωσαν 
ένα ουσιαστικό προπαρασκευαστικό έργο προκειμένου να 
δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα GEM IN.

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το έργο χρησιμοποιεί μη τυπικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
που έχουν θετικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία. Η 
μάθηση μέσω ΄΄παιχνιδιού΄΄ είναι η κύρια προτεινόμενη 
μεθοδολογία.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ- GEM IN
Είναι ένα καινοτόμο, μη τυπικό εργαλείο για την εκπαίδευση 
των νέων, προκειμένου να ενισχυθεί η απόκτηση κοινωνικών 
και πολιτικών ικανοτήτων και να βελτιωθεί η γνώση των 
νέων σχετικά με την πολιτότητα, την ΕΕ, τις κοινές αξίες, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
τους διαλόγους.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - GEM IN
Είναι μια ψηφιακή πύλη που συλλέγει περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται στις 
ερωτήσεις του επιτραπέζιου παιχνιδιού.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Οι 50 επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τον 
τρόπο προώθησης της ∆ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
χρησιμοποιώντας μαθησιακές δραστηριότητες, βασισμένες 
στο παιχνίδι.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το επιτραπέζιο παιχνίδι, το ψηφιακό αρχείο και άλλες 
δραστηριότητες θα δοκιμαστούν μέσω εργαστηρίων, που θα 
περιλαμβάνουν 1000 νέους και θα τους υποστηρίξουν για να 
αποκτήσουν γνώσεις για άλλες χώρες και πολιτισμούς.

∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα ενημερώσουν το 
κοινό, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της προώθησης του διαπολιτισμικού 
διαλόγου, για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα του έργου.

Μαθητές
και νέοι 


