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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Μελέτη Learning Europe at school  (Final Report- DG EAC, 11 April 2013) 

τεκμηριώνει την ανάγκη Δράσεων  όπως η εκπαιδευτική Δράση  T4Ε που υλοποιεί η 

Αντιπροσωπεία της Eυρωπαϊκής  Επιτροπής στην Ελλάδα από το 2011.   Το φετινό 

πρόγραμμα 2013-2014 εισάγει το θεσμό των Τ4Ε Αmbassador ως πολλαπλασιαστών 

των στόχων του T4Ε. 

  Η επιμόρφωση την οποία παρείχα ως T4E Ambassador βασίστηκε στα θεσμικά 

κείμενα/δικτυακούς τόπους της ΕΕ και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο  το 

students4europe.eu , που είναι απόρροια της εκπαιδευτικής Δράσης Το Ευρωπαϊκό  

Όραμα- Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση”, η οποία υλοποιήθηκε για δύο 

συνεχόμενες χρονιές  σε σχολικές τάξεις. 

Κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης των επιμορφούμενων Τ4Ε της Ομάδας 4 ήταν 

να κατευθύνει τους συναδέλφους ώστε να θελήσουν να ενσωματώσουν την Ευρωπαϊκή 

Διάσταση σε βασικά θεματικά γνωστικά αντικείμενα σε όλους τους κύκλους μαθημάτων. 

COM/2002/779/FINAL    (σελ. 26 παρ. 6.2).   

Μέσω της πολυθεματικότητας/πολυπρισματικότητας έγινε προσπάθεια να δοθεί 

ώθηση στην Ευρωπαϊκή Διάσταση της Παιδείας στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης, με 

ταυτόχρονη εστίαση στις  Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση   και προαγωγή 

αυτών, όπως ορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν γνώσεις, δεξιότητες 

και συμπεριφορές.  Απώτερος σκοπός η εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που 

απαιτείται για τον 21ο αιώνα. 

Οι παραπάνω στόχοι αποβλέπουν στο να παραμείνουν οι εκπαιδευόμενοι «δια 

βίου Τ4Ε» επιτελώντας διττή αποστολή δηλαδή εκπληρώνοντας τους παιδαγωγικούς/ 

διδακτικούς σκοπούς της εκπαίδευσης αλλά  προετοιμάζοντας ταυτόχρονα και ενεργούς 

Ευρωπαίους πολίτες. Καταβλήθηκε προσπάθεια να γίνει αντιληπτό ότι ο ρόλος του Τ4Ε δεν 

σταματάει με την παράδοση της τυπικής εργασίας εντός των περιορισμένων χρονικών 

ορίων, αλλά θα πρέπει να συνεχίζεται αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που του/της δίνεται. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bookshop.europa.eu/en/learning-europe-at-school-pbNC0213137/
http://www.students4europe.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0779:FIN:EL:PDF
http://bookshop.europa.eu/el/--pbNC7807312/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ειλημμένη υποχρέωση για μας τους παλαιότερους Τ4Ε να λειτουργούμε 

ως πολλαπλασιαστές πήρε σάρκα και οστά με την ενίσχυση της Δράσης και τη 

δημιουργία  του θεσμού Τ4Ε Αmbassador.  

Τα κίνητρά μου ως Τ4Ε Ambassador απορρέουν από την επιθυμία μου να μοιραστώ 

τις γνώσεις (κοινοκτημοσύνη της Παιδείας) και τις εμπειρίες που απέκτησα εδώ και δύο 

χρόνια από την ενεργή συμμετοχή μου στη Δράση Τ4Ε  μεταφέροντας στους υποψήφιους 

Τ4Ε τις καλές πρακτικές από τη εφαρμοσμένη μεθοδολογία και στοχοθεσία της 

διδασκαλίας, που τεκμηριωμένα είχε αξιόλογα αποτελέσματα σύμφωνα με τον τρόπο που 

προσεγγίστηκε και υλοποιήθηκε στους μαθητές μου η εκπαιδευτική Δράση 

“students4europe.eu  Το Ευρωπαϊκό  Όραμα- Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση”.  

Μετά την επιλογή μου ως Τ4Ε Αmbassador εντάχθηκα στην Ομάδα του κ. 

Λυμούρη, ο οποίος επέβλεψε την επιμόρφωσή μου. Μετά το πέρας αυτής μου 

ανατέθηκε ομάδα 8 εκπαιδευτικών υποψηφίων Τ4Ε για να τους επιμορφώσω. 

Ως πρώτη ενέργεια γνωριμίας με τους επιμορφούμενους συναδέλφους 

εστάλη μέσω Forum επιστολή έκφρασης συγχαρητηρίων για την επιθυμία τους να 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική καινοτόμο δράση Τ4Ε όπου τους εξηγήθηκε η 

ανάγκη τέτοιων δράσεων συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα. 

Πραγματοποιήθηκαν 2 επιμορφωτικές συναντήσεις διάρκειας 12 ωρών δια 

ζώσης, συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις ενημερωτικού/επιμορφωτικού χαρακτήρα και 

μία τελευταία συνάντηση ανταλλαγής καλών πρακτικών από την εφαρμογή της 

δράσης στην τάξη, που κατέληξε σε λαϊκή ταβέρνα μετά μουσικής.  

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης δόθηκε στους επιμορφούμενους 

πληθώρα έντυπου υλικού της ΕΕ. 

Το Φόρουμ αποδείχτηκε  άριστο εργαλείο επικοινωνίας  και χρησιμοποιήθηκε 

ευρέως  και αποτελεσματικά από την ομάδα. Συνέβαλε εποικοδομητικά στη σύσφιξη των 

σχέσεων και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Ο ενθουσιασμός των συναδέλφων για τις 

συναντήσεις και η ανταπόκρισή τους στο Πρόγραμμα είναι άξια σχολιασμού. 

Ολοκλήρωσαν τη διαδικασία επιμόρφωσης 7 εκπαιδευτικοί οι οποίοι και 

απέστειλαν την εργασία Δράσης τους.  

 

 

 

http://www.students4europe.eu/
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Τα μέλη της Ομάδας  4 

 

 Βασιλείου Αναστασία, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου «Εκπαιδευτική  

Αναγέννηση».  

Τίτλος εργασίας: Υπεραλίευση στη Μεσόγειο-αλίευση γόνου 

 

 Κάκαλη Αθανασία, Αγγλικής Γλώσσαςκαι Φιλολογίας, του 9ου Δημοτικού 

Σχολείου Λιβαδειάς 

Τίτλος εργασίας: Students to Europe: Sightseeing Adventures in Euroland. 

 

 Κοτσώνας Γεώργιος, Διευθυντής του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Τίτλος εργασίας: Καθ’ οδόν…… Ευρώπη 

 

 Λαδά  Στυλιανή, Δασκάλα Αγγλικής Γλώσσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Νέας Αρτάκης 

Τίτλος εργασίας: Travelling to Europe. 

 

 Μαγγανιάρη Ελένη, Δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου 

Αττικής 

Τίτλος εργασίας: Με μια βαλίτσα ξεκινώ, παιχνίδι ευρωπαϊκό. 

 

 Μπατσίλας Αθανάσιος, Δάσκαλος του 25ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Τίτλος εργασίας: Ευρωδικαιώματα 

 

 Οικονόμου Γαρυφαλλιά, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 

Τίτλος εργασίας: Ο Αζόρ Ευρωπαίος……. 

 



6 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,     Hello 

 Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιθυμία σας να συμμετέχετε στην 

εκπαιδευτική καινοτόμο δράση Teachers4Europe, που διοργανώνεται από την  

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά.  

Ονομάζομαι Αθηνά Πριμικίρη και θα είμαι ο συνδετικός  σας κρίκος με τη Δράση Τ4Ε. 

Έτσι και εγώ  σαν εσάς, πριν από δυο χρόνια ξεκίνησα την προσωπική μου αναζήτηση για τα 

εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά δρώμενα. Επιλέχτηκα ως μέλος της δράσης Τ4Ε και έκτοτε 

προσπαθώ να επιτελέσω διττή αποστολή, εκπληρώνοντας τους παιδαγωγικούς/διδακτικούς 

σκοπούς της εκπαίδευσης προετοιμάζοντας ταυτόχρονα και ενεργούς/ενημερωμένους 

ευρωπαίους πολίτες. Η προσπάθεια ανάδειξης του πολυπαραγοντικού ρόλου της ΕΕ, 

συνετέλεσε στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ατομική/κοινωνική ευθύνη των 

ευρωπαίων πολιτών και τη δική τους  απέναντι στα πλείστα όσα τους ενώνουν ανεξάρτητα 

από τη χώρα από την οποία προέρχονται.  

Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη τέτοιων Δράσεων ως η Τ4Ε, αναφέρομαι  στην  Μελέτη 

Learning Europe at school, Απρίλιος 2013, απ’ όπου προκύπτουν συμπεράσματα όπως: «Το 

περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος που καλύπτει τη διδασκαλία για την ΕΕ στις 

περισσότερες χώρες, κράτη-μέλη, είναι αποσπασματικό. Οι πληροφορίες που υπάρχουν για 

τη διδασκαλία της ΕΕ δεν είναι ιεραρχικά δομημένες ούτως ώστε να οδηγούν τους μαθητές 

στη σταδιακή προσέγγιση της γνώσης από τα εύκολα στα πιο σύνθετα. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

είναι εξοικειωμένοι με ευρωπαϊκά θέματα και υπάρχει μικρή αναφορά στο αναλυτικό 

πρόγραμμα. Ακόμη και αυτοί που έχουν τα κίνητρα για να διδάξουν, δεν είναι ενήμεροι για 

τις τρέχουσες εξελίξεις της ΕΕ. Αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προσδιορίσουν τι είναι 

κατάλληλο να χρησιμοποιήσουν με τις ηλικίες που εργάζονται, λαμβάνοντας υπόψη και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών τους. Αν και όλοι αναγνωρίζουν την αξία των διαδραστικών 

μεθόδων διδασκαλίας, όπως το παιχνίδι ρόλων, quizzes, projects, συζητήσεις με 

εξειδικευμένα άτομα-γνώστες του αντικειμένου- σπάνια τις εφαρμόζουν. Όπως και για τα 

άλλα μαθήματα, οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν τον χρόνο και τις 

πηγές για να ενσωματώσουν αυτές τις μεθόδους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όσον 

αφορά τους μαθητές, έρευνες έχουν δείξει ότι αυτοί αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τη 

διδασκαλία της ΕΕ καθόσον ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για αυτήν.   

Η Δράση Τ4Ε προσπαθεί να καλύψει τις παραπάνω διαπιστωμένες ανάγκες.  

http://edl.ecml.at/Portals/33/sound/hello.mp3
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Η ομάδα μας αποτελείται από 9 εκπαιδευτικούς, που θα μοιραστούμε γνώσεις και 

δεξιότητες αλλά πάνω απ’ όλα το κοινό μας ενδιαφέρον για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 

επηρεάζει την καθημερινότητά μας, με σκοπό τη διάχυση των γνώσεων αυτών στους 

μαθητές μας με τρόπο σύγχρονο, ελκυστικό, δημιουργικό και βιωματικό.  

Η πρώτη μας συνάντηση προγραμματίστηκε να γίνει το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, στο 25ο 

Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (Πτολεμαϊδος 50-Αχαρνές), όπου υπηρετώ.  Ώρα προσέλευσης 

10 το πρωί λαμβανομένου υπόψη ότι στην παρέα μας υπάρχουν δύο συνάδελφοι που θα 

έρθουν από αρκετά μακριά (Εύβοια και Βοιωτία). Η διάρκεια της πρώτης συνάντησης θα 

είναι 10.00 -16. 00. 

Για την καλύτερη οργάνωση της ομάδας μας, θα ήταν σημαντικό με δύο λόγια να με 

πληροφορήσετε για τα κίνητρα συμμετοχής σας στη Δράση και τις προσδοκίες σας από 

αυτήν πριν την πρώτη προγραμματισμένη μας συνάντηση. 

 H επικοινωνία μας θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας   teachers4europe.gr  ως προβλέπεται 

από τις οδηγίες της Δράσης. 

Στις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο χρειάζεται άμεση επικοινωνία μη διστάσετε 

οποιαδήποτε στιγμή να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο του σπιτιού μου, το κινητό μου και 

το email μου: Οικίας, 222…….      Κινητό, 69…………              athinaprim@yahoo.com 

Ανυπομονώ για την πρώτη μας συνάντηση. 

Με εκτίμηση, 

Αθηνά 

* Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Η Αθηνά Πριμικίρη υπηρετεί ως Διευθύντρια Σχολικών Μονάδων από το Νοέμβριο 

του 2007. Είναι πτυχιούχος του Πάντειου Πανεπιστήμιου (Δημόσια Διοίκηση), της 

Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1997-2003 

υπηρέτησε στο Σύδνεϋ Αυστραλίας. Διετέλεσε Σύμβουλος ελληνικής γλώσσας στο 

Πολιτειακό Υπουργείο Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW Department of Education 

and Training, Professional Support and Curriculum Directorate/Languages Unit). Συμμετείχε 

ως συγγραφέας και επιμελήτρια ύλης (Principal Writer) στην παραγωγή του δίγλωσσου 

εκπαιδευτικού CD ROM «Γεια Χαρά»/Learn to speak Greek, κατάλληλου για τη διδασκαλία 

της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια παρακολούθησε 

προγράμματα επιμόρφωσης ως: «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών,», 

2011,  «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», 2013,  και «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων 

για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές Εκπαιδευτικές Μονάδες», 2013, του Εθνικού 

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε Διεθνή 

συνέδρια και έχει δημοσιεύσει παιδαγωγικά άρθρα σε ελληνικές και παροικιακές 

εφημερίδες. Συμμετείχε για δύο σχολικές χρονιές στη Δράση «Αριστεία και Καινοτομία στην 

Εκπαίδευση». Δηλώνει ότι αυτό που την εκφράζει περισσότερο, εξαιρουμένης της μεγάλης 

περιπλάνησης στο Σύδνεϋ, είναι η συμμετοχή της στη Δράση Teachers4Europe. 

http://www.teachers4europe.gr/
mailto:athinaprim@yahoo.com
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1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ διάρκειας 6 Ωρών 

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 10.00 το πρωί 

ΤΟΠΟΣ: 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, Πτολεμαϊδος 50,  

Τηλ. επικοινωνίας: 6978479244 

 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Υποδοχή, καλωσόρισμα εκπαιδευομένων 

 Γνωριμία της ομάδας/Προσδοκίες –Κίνητρα  ομάδας, διαμόρφωση συμβολαίου 

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός του Αργύρη Περουλάκη, Αναπληρωτή Επικεφαλή της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

http://www.youtube.com/watch?v=EY5Q9NwGo1U&feature=youtu.be 

 

 Παρουσίαση της εκπαιδευτικής Δράσης Τeachers4Εurope.  Ενημέρωση για την 

ιστοσελίδα, teachers4europe.gr   και  δόμηση αυτής. 

 Ανάλυση συμπερασμάτων από τη Μελέτη Learning Europe at school   για να γίνει 

αντιληπτή  η ανάγκη εφαρμογής, χρησιμότητας και υλοποίησης τέτοιων 

προγραμμάτων. 

Βιωματική Δράση: Παιχνίδια γνωριμίας των μελών για την ενίσχυση της ομαδικότητας. 

        ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  για καφέ και εδέσματα 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

 Πολιτικές εκπαίδευσης στην Ε.Ε., του Αργύρη Περουλάκη (Δεκέμβριος 2012) 

http://www.teachers4europe.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=42&Itemid=87 

 Ευρωπαϊκά Όργανα και Οργανισμοί. Αρχές-Θεσμοί-Πολιτικές της Δρ. Φωτεινής 

Ασδεράκη, Λέκτορος, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιά (Ιανουάριος 2012) 

http://www.teachers4europe.gr/newsite/ekpaideutiko_periehomeno/oikonomik

h-thesmikh_diastash_ths_ee/parousiaseis/eurwpaika_organa_kai_organismoi.pdf 

 Παρουσίαση της Ε.Ε από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας     

http://gr2014.eu/el      Αναλυτικότερα:  Η Ε.Ε με μια ματιά, Ορόσημα της Ε.Ε.,  

‘Οργανα και Οργανισμοί της Ε.Ε., Συμβούλιο της Ε.Ε, Η διαδικασία λήψεων 

αποφάσεων της Ε.Ε., Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε., Η Ελλάδα και η Ε.Ε.  

 Αλιευτική Πολιτική http://ec.europa.eu/fisheries/index_el.htm 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ- ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ 

http://www.youtube.com/watch?v=EY5Q9NwGo1U&feature=youtu.be
http://www.teachers4europe.gr/
http://bookshop.europa.eu/en/learning-europe-at-school-pbNC0213137/
http://www.teachers4europe.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=87
http://www.teachers4europe.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=87
http://www.teachers4europe.gr/newsite/ekpaideutiko_periehomeno/oikonomikh-thesmikh_diastash_ths_ee/parousiaseis/eurwpaika_organa_kai_organismoi.pdf
http://www.teachers4europe.gr/newsite/ekpaideutiko_periehomeno/oikonomikh-thesmikh_diastash_ths_ee/parousiaseis/eurwpaika_organa_kai_organismoi.pdf
http://gr2014.eu/el
http://ec.europa.eu/fisheries/index_el.htm
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 Παρουσίαση ιστοσελίδας students4europe.eu  σκοπός και δόμηση αυτής. 

 Παρουσίαση και αξιοποίηση του bookshop.europa.eu  

 Συζήτηση για τη λειτουργία του Forum και την επικοινωνία της ομάδας. 

 Καθορισμός της επόμενης συνάντησης. 

 Διάθεση έντυπου και  ψηφιακού υλικού καθώς και αναμνηστικών  στους 

επιμορφούμενους (βλέπε παράρτημα: Κατάλογος Υλικού), αιτηθέντα από την 

επιμορφώτρια για  τις  ανάγκες της εκπαίδευσης  από: 

 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δια της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα) 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Europarltv 

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

Εθνικό Εστιακό Πόλο Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας , European 

Agency for Safety and Health at Work 

 

 

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   ΣΑΒΒΑΤΟ 15 Φεβρουαρίου 2014    (Ώρες 6)  

 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΩΡΑ 10.30 π.μ     

Θεωρητικό πλαίσιο: 

 Πολιτικές για τους Πολίτες, του Παναγιώτη Αλεβαντή, Υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  (Εισήγησή του στις 4/1/2013 στους Τ4Ε). 

http://www.teachers4europe.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=42&Itemid=87 

 Ανάπτυξη των Πολιτικών της Ε.Ε. που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.  

 Eur-LEX   Πρόσβαση στο Δίκαιο της ΕΕ  

http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html 

http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=el 

Βιωματική δράση (Δυνατά/αδύνατα σημεία μελών ομάδας. Όνομα/Σύμβολο 

ομάδας). 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 

 

http://www.students4europe.eu/
http://www.bookshop.europa.eu/
http://www.teachers4europe.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=87
http://www.teachers4europe.gr/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=87
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://ec.europa.eu/prelex/rech_simple.cfm?CL=el


10 
 

Θεωρητικό πλαίσιο: 

 Πρόγραμμα «Ασφάλεια & Υγεία ……… με χαμόγελο» του Ευρωπαϊκού    

Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).  

Προαγωγή εκπαιδευτικού υλικού NAPO:                                                         

Μια επιτυχημένη προσπάθεια για την ενσωμάτωση της Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) στην εκπαίδευση και την καλλιέργεια παιδείας πρόληψης 

των κινδύνων, του Δρ. Κωνσταντακόπουλου Γιάννη, Εθνικού Εστιακού Πόλου 

Πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ. 

http://www.napofilm.net/el/o-napo-gia-toys-daskaloys  

 

Βιωματική δράση (Καρχαρίας-νησί, Οι  αποσκευές, Το κλειδί) 

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

 Κατάθεση πρώτων σκέψεων των σχεδίων εργασίας 

Ανατροφοδότηση-Αλληλεπίδραση 

 Συζήτηση για το Εγχειρημα «Ευρωπη 2030»     Προκλήσεις και ευκαιρίες. 

 Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) 

Τρόπος παραγγελίας δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού 

             http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education 

               http://wsn.spaceflight.esa.int/education/ 

Παρουσίαση της συμμετοχής  του 25ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, όπου είμαι 

Διευθύντρια, στην Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος 2013.  

http://www.esa.int/ell/ESA_in_your_country/Greece/Anakhalypse_ton_episthemon

a_he_ton_mechanikho_poy_krhuveis_mhesa_soy 

 Τρόπος αξιοποίησης eclips: Elementary School Design Packet για NASAeClips:  

http://www.nasa.gov/pdf/324205main_Design_Packet_I.pdf 

 

 Παρουσίαση των παρακάτω  ιστοσελίδων με εκτενή σχόλια: 

 

European Central  Bank 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.el.html 

http://www.napofilm.net/el/o-napo-gia-toys-daskaloys
http://bookshop.europa.eu/el/-2030--pbQC3210249/
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education
http://wsn.spaceflight.esa.int/education/
http://www.esa.int/ell/ESA_in_your_country/Greece/Anakhalypse_ton_episthemona_he_ton_mechanikho_poy_krhuveis_mhesa_soy
http://www.esa.int/ell/ESA_in_your_country/Greece/Anakhalypse_ton_episthemona_he_ton_mechanikho_poy_krhuveis_mhesa_soy
http://www.nasa.gov/pdf/324205main_Design_Packet_I.pdf
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.el.html
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Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EL:PDF 

Η Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm 

Θεσμικά όργανα της ΕΕ 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm  

Τομείς πολιτικής της ΕΕ 

http://europa.eu/pol/index_el.htm  

Εσείς και η Ευρώπη 

http://ec.europa.eu/snapshot/index_el.htm  

Η γωνιά του παιδιού 

http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm  

 

 

Εκδηλώσεις 

Με μέλη της ομάδας μου συμμετείχαμε στη συνάντηση εργασίας με εισηγήτρια την 
Επίτροπο κα Ανδρούλλα Βασιλείου, στις 20 Φεβρουαρίου στο  Ίδρυμα Κακογιάννη. Στις 21 
Φεβρουαρίου 2014 ή ομάδα μου μαζί με προσκεκλημένους συναδέλφους από άλλες 
ομάδες συμμετείχαμε σε απογευματινή ενημερωτική επίσκεψη στα Γραφεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  με εισηγητή τον κ. Αντώνη Καϊλή, ο οποίος ευγενικά 
ανταποκρίθηκε στην παράκλησή μου να μας ενημερώσει για θέματα του 
Ευρωκοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.  Η ανταπόκριση από τις άλλες 
ομάδες στο κάλεσμα ήταν ικανοποιητική και η συνάντηση αυτή, εκτός από το ενημερωτικό 
όφελος (η παρουσίαση του κ. Καϊλή ήταν εξαιρετική) αποτέλεσε και μια πολύ καλή 
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους οι υποψήφιοι Τ4Ε διαφορετικών  ομάδων. 
Παρευρέθηκαν συνάδελφοι από τις ομάδες του κ. Ιωάννη Λαζαρίδη και του κ. Δημητρίου 
Ράμμου. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια για σύσφιξη των σχέσεων και ανάπτυξη φιλίας μεταξύ 
όλων των μελών της ομάδας. Σ΄αυτό συνέδραμαν και οι συναντήσεις μας μετά το πέρας 
των εκπαιδευτικών ημερίδων άλλοτε για καφέ και άλλοτε για φαγητό. Το βίντεο  
http://www.kizoa.com/slideshow/d8617680k4436538o1/copy-of-t4eu 

επιμελήθηκε η κα Ελένη Μαγγανιάρη, την οποία ευχαριστούμε θερμά. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EL:PDF
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm
http://europa.eu/pol/index_el.htm
http://ec.europa.eu/snapshot/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm
http://www.kizoa.com/slideshow/d8617680k4436538o1/copy-of-t4eu
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Ευχαριστίες 

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα που με την εκπαιδευτική Δράση 
Teachers4Εurope προσπαθεί να καλύψει ένα κενό που έχει δημιουργηθεί εδώ και 
χρόνια, γιατί κανείς δεν προέβλεψε την αναγκαιότητα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκά θέματα. Η 
ειλημμένη υποχρέωση για μας τους παλαιότερους να λειτουργούμε ως 
πολλαπλασιαστές πήρε σάρκα και οστά με την ενίσχυση της Δράσης και τη 
δημιουργία  του θεσμού Τ4Ε Αmbassador, στον οποίο είχα την τιμή να συμμετέχω.  
Ευχαριστώ εκ βαθέων τον υπεύθυνο της υλοποίησης της Δράσης στην Ελλάδα κ. 
Άρη Περουλάκη (μονίμως φοράει κόκκινη γραβάτα) και την ακούραστη ομάδα του, 
ιδιαίτερα την αγαπητή Νανά Δημητρίου. Θα ήταν παράλειψή μου εάν δεν 
ευχαριστούσα δημοσίως τον κ. Αντώνη Καϊλή, Αναπληρωτή Επικεφαλή του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, που εκτός από το 
αναμνηστικό που χάρισε σε όλη την ομάδα μας διέθεσε το χρόνο και τις γνώσεις 
του συμβάλλοντας στην επίτευξη του σκοπού της επιμόρφωσής μας. 

Πρωτίστως όμως ευχαριστώ τους φίλους με τους οποίους μοιράστηκα κοινά 
όνειρα, ιδέες και ελπίδες για μια Ευρώπη που θα γεννά καινούριες προσδοκίες και 
προκλήσεις στους μαθητές μας και αυριανούς ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ την 
Αθανασία,  την Αναστασία, το Γιώργο, την Ελένη, το Θάνο, τη Στέλλα,  τη Φιλίτσα 
και τους εύχομαι ολόψυχα κάθε ευτυχία.   

 Τέλος ευχαριστώ τον αξιότιμο κ. Νικόλαο Λυμούρη, που επέβλεψε την όλη 
μου επιμόρφωση και συνέδραμε στην επιτυχία της Δράσης. 
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Παράρτημα 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Από Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δια της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα) 

 

 Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα του Pascal Fontaine. 

 Δράσε. Αντίδρασε-Επηρέασε. 

 Γεύσεις  Ευρώπης. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Ευρώπη μέσα από 27 

συνταγές.   

 Κοινή Γεωργική Πολιτική. Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών. 

 Τρεις γενιές αγροτών. 

 Η φάρμα είναι χάρμα. 

 Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη. 

 Ένα νόμισμα για μια Ευρώπη. Ο δρόμος προς το Ευρώ. 

 Οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. 

 Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή  Ένωση. Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

 Η Ευρώπη σου. 

 Εσύ και η Ευρώπη. Μάθε τα δικαιώματά σου. (DVD) 

 Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 2012-2013 

 Η Ευρώπη για τις γυναίκες. 

 52 κινήσεις για τη βιοποικιλότητα. 

 Προστασία των Υπόγειων Υδάτων στην Ευρώπη. 

 Εσύ θα έπινες τα λύματά σου;  Ένα φυλλάδιο για το νερό, για νέους 

ανθρώπους. 

 Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. 

 Πάρε τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων στα χέρια σου. 

 Σύστημα  Έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. 

 Η Ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική μέσα στο χρόνο. 

 Βασικά δεδομένα και αριθμοί για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. 

 Τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή. Πώς προασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 

δικαιώματά σας. 

 Μαζί πιο υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Μιλώντας για την Ευρώπη. Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Οι ξένες γλώσσες ανοίγουν νέους ορίζοντες. 

 Ενωμένοι στην Πολυμορφία. Μια μεγάλη ιδέα-Ένα ιστορικό σχέδιο. 

 Ενότητα στην Πολυμορφία.   

 Ο ρόλος της βιοενέργειας αρχίζοντας από τη δασοκομία και τελειώνοντας στη 

γεωργία. 

 All U NEED IS SPACE 

 Παρ’ το αλλιώς. 

 Νεολαία σε κίνηση: Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους. Σπούδασε, Επιμορφώσου, 

Δούλεψε, Συμμετείχε, Τα Δικαιώματα, Μάθε, Κινήσου, Γίνε Εθελοντής, 

Δημιούργησε στην ΕΕ. 
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 Θαλάσσια είδη της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου.  Αφίσες (1),(2). 

 Καλαίσθητες  χάρτινες  τσάντες της ΕΕ , μπλοκ και στυλοί. 

Από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 Discover the European Union with EuroparlTV (κασετίνα με 2 DVD) Discover the 

European Union with EuroparlTV  

 Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης-γιορτάζοντας 25 χρόνια 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δια του Γραφείου στην Ελλάδα). 

Από Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

 Ημερολόγια 2014 

 Επιτραπέζιο αναμνηστικό 

Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, European Agency for 

Safety and Health at Work καλαίσθητο φάκελο με περιεχόμενο: 

 NAPO’S  stories Safety with a smile. Εκπαιδευτική Κασετίνα με 2 DVD 

  Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων. Οδηγός Εκστρατείας. 

 Επιτελικός ρόλος της διοίκησης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. 

 Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και Υγεία. 

 Αναμνηστικό υλικό και αφίσες  

Στις  δύο συναδέλφους  ειδικότητας Αγγλικής γλώσσας ΠΕ 06, διατέθηκαν  επιπλέον τα 

έντυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : 

 What Scorching Weather 

 Jump Start 

 Let’s Εxplore Europe 

 The Healthiest Ηoliday 

 

 

http://bookshop.europa.eu/el/discover-the-european-union-with-europarltv-pbBD3212153/?CatalogCategoryID=ljAKABstfuoAAAEjQZEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/el/discover-the-european-union-with-europarltv-pbBD3212153/?CatalogCategoryID=ljAKABstfuoAAAEjQZEY4e5L

