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Κύρια Σημεία

• CARDET: Ποιοι είμαστε

• 2 μεθοδολογικές προσεγγίσεις:

1. Ανοιχτοί χώροι για διάλογο και έρευνα

2. Συμμετοχικές Μέθοδοι Θεάτρου για την 
Παγκόσμια Εκπαίδευση, με αναφορά στο 
Θέατρο για τη Ζωή

• Πώς το έργο InterCap επιδιώκει την 
ευαισθητοποίηση των Κύπριων 
εκπαιδευτικών;



ΜΕΡΟΣ Α΄

CARDET: Ποιοι είμαστε



Centre for the Advancement of Research and 
Development in Educational Technology

Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης 
στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

www.cardet.org
Facebook page: CARDETngo



Ανεξάρτητος, ΜΚΟ για έρευνα και ανάπτυξη, με εταίρους από
διάφορες χώρες παγκοσμίως.

Ίδρυση 14 Οκτωβρίου, 2004.

Έχουμε ολοκληρώσει ή τρέχουμε περισσότερα από 200
έργα/συμφωνητικά σε περισσότερες από 50 χώρες.

Ομάδα:

• 9 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή

• 30 ερευνητές, σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
ομάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών

CARDET - Ποιοι είμαστε
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Αποστολή μας είναι η προώθηση της έρευνας, της 

καινοτομίας και της ανάπτυξης στο χώρο της 

εκπαίδευσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα 

από πρακτικές βασισμένες σε έρευνα και επιστημονικά 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. 



www.cardet.org 



Διοικητικό Συμβούλιο και Συμβουλευτική Επιτροπή



Βασική εμπειρογνωσία
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Επιχειρηματικότητα

Εκπαίδευση

Κοινωνική 
Δικαιοσύνη

Ανταγωνιστικά 
Προγράμματα

• Διορατικότητα και Καινοτομία

• Στρατηγικός Σχεδιασμός

• Οργανωτική Αξιολόγηση

• Ανάπτυξη Ικανοτήτων

• Νεοφυείς επιχειρήσεις

• Εκπαιδευτικός σχεδιασμός

• Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών

• Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

• Εκπαιδευτική Τεχνολογία

• Διαδικτυακή Εκπαίδευση

• Γραμματισμοί Δια Βίου Μάθηση

• Αειφόρος Ανάπτυξη

• Συμμετοχή πολιτών

• Εκδημοκρατισμός

• Ευαισθητοποίηση

• Εξασφάλιση κονδυλίων
• Σύνταξη προτάσεων
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Διασφάλιση ποιότητας
• Έρευνα και Αξιολόγηση
• Δικτύωση



Παγκόσμιo Δίκτυο

ICEM-CIME

http://www.openuniversity.ac.cy/index.php?lang=gr
http://www.openuniversity.ac.cy/index.php?lang=gr
http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/
http://www.asu.edu/
http://www.asu.edu/
http://web.wiu.edu/
http://web.wiu.edu/


Χρηματοδοτικά Ταμεία

ICEM
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http://www.openuniversity.ac.cy/index.php?lang=gr
http://www.openuniversity.ac.cy/index.php?lang=gr
http://www.open.ac.uk/
http://www.open.ac.uk/


ΜΕΡΟΣ Β΄

Ανοιχτοί χώροι για διάλογο και έρευνα

(Open Spaces for Dialogue and Enquiry – OSDE)



Ανοιχτοί Χώροι για Διάλογο και Έρευνα
(Open Spaces for Dialogue and Enquiry - OSDE)

• Μεθοδολογία για την εισαγωγή παγκόσμιων ζητημάτων και οπτικών.

• H μέθοδος ΟSDE αναπτύσσεται από εκπαιδευτές και ερευνητές από 8
διαφορετικές χώρες και συντονίζεται από το Κέντρο για τη Μελέτη της
Κοινωνικής και Παγκόσμιας Δικαιοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Νόττινχαμ.

Απεύθυνεται σε:

• Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Ε΄ και Στ΄ τάξη)

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Ανώτερη εκπαίδευση

• Εκπαίδευση ενηλίκων

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών



Η μεθοδολογία των Ανοιχτών Χώρων για Διάλογο και Έρευνα (OSDE)

Επηρεάζει τις αντιλήψεις και τον τρόπο ζωής

Προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς

Εμπλέκει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην 
προσπάθεια για μια καλύτερη ενσωμάτωση των 

ζητημάτων ανάπτυξης στην εκπαίδευση

Η μεθοδολογία OSDE αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
της ανεξάρτητης και ενημερωμένης σκέψης, του 

κριτικού γραμματισμού, των δεξιοτήτων 
έρευνας, της συστημικής σκέψης και του 
υπεύθυνου τρόπου σκέψης και δράσης.



Κατανοώντας τη μεθοδολογία OSDE
Σημαντικές πτυχές της μεθοδολογίας OSDE:

• Δεν επιβάλλει στα άτομα τι να σκεφτούν, τι να
κάνουν ή τι να πουν

• Ενθαρρύνει την κριτική συμμετοχή

• Επισημαίνει τις υποκείμενες παραδοχές που έχουμε
και τις επιδράσεις τους

• Αναπτύσσει συγκεκριμένες δεξιότητες σκέψης που
σχετίζονται με την παγκόσμια εκπαίδευση.

“Reading the Word and reading the World”
(Διαβάζοντας τη Λέξη και διαβάζοντας τον Κόσμο)

Paulo Freire



Θεμελιώδεις αρχές τις μεθοδολογίας OSDE
Η θεμελιώδης αρχή της μεθοδολογίας OSDE είναι ότι
«Κάθε άτομο έχει τη δική του βάσιμη και έγκυρη γνώση
την οποία κατασκευάζει στο δικό του πλαίσιο»

Όλη η γνώση 
είναι μερική 

και 
ανολοκλήρωτη

Όλη η γνώση 
μπορεί να 

αμφισβητηθεί 
μέσα από τον 

διάλογο

Όλη η γνώση 
πρέπει να είναι 
σεβαστή

• Ο καθένας πρέπει 
να εκφράζεται 
χωρίς επιφυλάξεις



Εφαρμόζοντας της μεθοδολογία OSDE στην πράξη

Φάση1: Ερέθισμα

Φάση 2: Παρουσίαση 
πολλαπλών οπτικών

Φάση 3: Εισακούοντας τη 
φωνή των συμμετεχόντων

Φάση 4: Αυτοαξιολόγηση

Φάση 1: Ερέθισμα

(π.χ. χρήση εικόνας, στατιστικών, 
δεδομένων για τη μετανάστευση)

Αποσκοπεί στο να προκαλέσει 
διαφωνίες και να προωθήσει την 
αντίληψη ότι πρόκειται για ένα 

πολύπλοκο ζήτημα

Βασική ερώτηση

Ποιοι είναι οι 
περιορισμοί/προεκτάσεις της 

κάθε άποψης;



Εφαρμόζοντας της μεθοδολογία OSDE στην πράξη

Φάση1: Ερέθισμα

Φάση 2: Παρουσίαση 
πολλαπλών οπτικών

Φάση 3: Εισακούοντας τη 
φωνή των συμμετεχόντων

Φάση 4: Αυτοαξιολόγηση

Βασικές ερωτήσειςΦάση 2: Παρουσίαση πολλαπλών 
οπτικών για τη μετανάστευση και τη 

βιωσιμότητα

Αποσκοπεί στο να κάνει τα άτομα πιο 
ενημερωμένα  παρουσιάζοντάς τους βάσιμες 
και μη-βάσιμες απόψεις, ώστε να μπορούν να 
πάρουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις για το 

θέμα

Ποιες είναι οι 
κυρίαρχες αντιλήψεις;

Γιατί είναι 
κυρίαρχες:

Πού μπορώ να μάθω 
περισσότερα;



Εφαρμόζοντας της μεθοδολογία OSDE στην πράξη

Φάση1: Ερέθισμα

Φάση 2: Παρουσίαση 
πολλαπλών οπτικών

Φάση 3: Εισακούοντας τη 
φωνή των συμμετεχόντων

Φάση 4: Αυτοαξιολόγηση Ερωτήσεις ομάδας εστίασης

• Βοηθήστε τους συμμετέχοντες να ξεκαθαρίσουν τις 
δικές τους απόψεις και των άλλων, μέσα από διάλογο  
με την ομάδα.

• Τι πιστεύουν οι άνθρωποι για αυτό το θέμα;

Ενθαρρύνετε τη συζήτηση μέσα από  παραδείγματα από την 
πραγματική ζωή!

Βασικές ερωτήσειςΦάση 3: Εισακούοντας τη φωνή των 
συμμετεχόντων

Επισήμανση των απόψεων των 
συμμετεχόντων για το συγκεκριμένο θέμα

Τι πιστεύω για αυτό το 
θέμα και γιατί;

Πώς σχημάτισα αυτή 
την αντίληψη για το 
συγκεκριμένο θέμα;



Εφαρμόζοντας της μεθοδολογία OSDE στην πράξη

Φάση1: Ερέθισμα

Φάση 2: Παρουσίαση 
πολλαπλών οπτικών

Φάση 3: Εισακούοντας τη 
φωνή των συμμετεχόντων

Φάση 4: Αυτοαξιολόγηση

Βασική ερώτηση

Τι έχω μάθει;

4: Αυτοαξιολόγηση

Η στιγμή κατά την οποία οι συμμετέχοντες 
αξιολογούν τη συνάντηση και όσα έμαθαν, 
μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού

Αξιολόγηση του μαθήματος μέσα από μια 
διαδικασία αναστοχασμού



Ο εκπαιδευτικός/διαμεσολαβητής & οι μαθητές

Η γνώση του εκπαιδευτικού δεν είναι ανώτερη της γνώσης του συμμετέχοντα. Αντίθετα, πραγματοποιείται μια
συνεργατική κατασκευή της γνώσης.

Χρησιμοποιεί 
προβοκατόρικες 

ερωτήσεις

Φροντίζει να μην κυριαρχούν στη συζήτηση 
μόνο μερικοί συμμετέχοντες.

Βοηθά τους συμμετέχοντες στα στάδια και, 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κάνει τον 
δικηγόρο του διαβόλου, εξετάζει διεξοδικά 
τις διάφορες απόψεις και απομακρύνει την 

ομάδα από το να συμφωνήσει.

Δεν ενθαρρύνει την ουδετερότητα

Δημιουργεί χώρους στους οποίους η γνώση 
κατασκευάζεται και δεν μεταδίδεται γραμμικά 

από τον δάσκαλο στον μαθητή.



Συστατικά στοιχεία του Ανοιχτού και Ασφαλούς Χώρου
• “Πολλαπλές οπτικές” σημαίνει ότι δεν υπάρχει μόνο

μια αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να
προσεγγίσει κανείς κάτι.

• Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να σκεφτεί κανείς για
ένα συγκεκριμένο θέμα.

• Διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικά άτομα
μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις για το ίδιο
θέμα.

(Vanessa Andreotti, 2007)

Πολλαπλές οπτικές
Απουσία ανταγωνισμού για το 

ποια είναι η αλήθεια

Απαντήσεις ανοιχτού 
τύπου

Διαφωνία, γνωστική 
ασυμφωνία και σύγκρουση

Πρέπει να…
• Ζούμε με διαφορετικούς τρόπους
• Μαθαίνουμε από τη διαφορετικότητα
• Σκεφτόμαστε με διαφορετικούς τρόπους
• Σκεφτόμαστε πέρα από τις δικές μας πεποιθήσεις



Συστατικά στοιχεία του Ανοιχτού και Ασφαλούς Χώρου
•Δεν ψάχνουμε για μια συγκεκριμένη απάντηση.

•Θέλουμε να εξερευνήσουμε διάφορες οπτικές.

•Οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται ο ένας
τον άλλο για το ποιος κατέχει την ‘αλήθεια’ ή ποιανού η
απάντηση είναι καλύτερη.

(Vanessa Andreotti, 2007)

Πολλαπλές οπτικές
Απουσία ανταγωνισμού για 

το ποια είναι η αλήθεια

Απαντήσεις ανοιχτού 
τύπου

Διαφωνία, γνωστική 
ασυμφωνία και σύγκρουση

Όσο πιο πολλές οπτικές τόσο το 
καλύτερο!



Συστατικά στοιχεία του Ανοιχτού και Ασφαλούς Χώρου
• Ψάχνουμε για απαντήσεις ανοιχτού τύπου.

• Ο διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να επιβάλλει τη
δική του άποψη στους μαθητές.

• Εξερεύνηση των διαφορετικών οπτικών για το ίδιο
θέμα.

(Vanessa Andreotti, 2007)

Πολλαπλές οπτικές
Απουσία ανταγωνισμού για 

το ποια είναι η αλήθεια

Απαντήσεις ανοιχτού 
τύπου

Διαφωνία, γνωστική 
ασυμφωνία και σύγκρουση



Συστατικά στοιχεία του Ανοιχτού και Ασφαλούς Χώρου
•Επιτρέπεται να διαφωνήσουμε.

•Ο εκπαιδευτικός/διαμεσολαβητής πρέπει να προκαλεί
τους μαθητές, ώστε να υπάρχει πάντα γνωστική
ασυμφωνία και σύγκρουση με ένα θετικό τρόπο.

•Δε χρειάζεται να είμαστε επιθετικοί, όταν διαφωνούμε
με τους άλλους.

(Vanessa Andreotti, 2007)

Πολλαπλές οπτικές
Απουσία ανταγωνισμού για 

το ποια είναι η αλήθεια

Απαντήσεις ανοιχτού 
τύπου

Διαφωνία, γνωστική 
ασυμφωνία και σύγκρουση

Σκεφτόμαστε αντισυμβατικά!



ΜΕΡΟΣ Γ΄

Συμμετοχικές Μέθοδοι Θεάτρου για την 
Παγκόσμια Εκπαίδευση, με αναφορά στο 
Θέατρο για τη Ζωή (Theater for Living)



Βασικές Ιδέες και Αρχές του Συμμετοχικού Θεάτρου

Είναι βιωματικό, χρησιμοποιεί το σώμα, τη φωνή, το μυαλό, τις αισθήσεις

και τα συναισθήματα

Είναι έντονα διαδραστικό και προσφέρει 
ασφαλείς χώρους για διάλογο και διερεύνηση 

διάφορων θεμάτων

Υποθέτει ότι όλοι έχουν την ικανότητα να 
παίξουν θέατρο

Συνδέει δράση και αναστοχασμό – με την 
έννοια της παιδαγωγικής του Paulo Freire
(1996) – και δημιουργεί γέφυρες με την 

καθημερινή ζωή.

Κατανοεί το ρόλο του εκπαιδευτικού ως 
διαμεσολαβητή που ξέρει πώς να δημιουρ-

γήσει μια υποστηρικτική ατμόσφαιρα, 
προσφέρει  διάφορα εργαλεία και μεθόδους 

του Συμμετοχικού Θεάτρου και ωθεί στον 
αναστοχασμό και την ανταλλαγή ιδεών και 

εμπειριών

Ανοίγει έναν χώρο που παρέχει διάφορα 
ερεθίσματα για ‘πρόβα της 

πραγματικότητας’: νέες οπτικές, γνώσεις και 
δράσεις μπορούν να δοκιμαστούν και να 

μεταφερθούν στην ‘πραγματική ζωή’.

Εμπλέκει συχνά το ‘κοινό’, τους θεατές, στις 
διαδικασίες της παράστασης, υπερπηδώντας 

τα όρια μεταξύ ‘σκηνής’ και ‘κοινού’.



Θέατρο για τη Ζωή: Εισαγωγή

«Το Θέατρο για τη Ζωή» (TfL) είναι μια σημαντική

προσέγγιση και μεθοδολογία του Συμμετοχικού Θεάτρου, η

οποία συνδέεται κυρίως με τον Καναδό διαμεσολαβητή,

ηθοποιό, σκηνοθέτη και ακτιβιστή David Diamond (2007).

Ιστοσελίδα: http://theatreforliving.com

Το Θέατρο για τη Ζωή έχει τις ρίζες του στο «Θέατρο του Καταπιεσμένου»

“Theatre of the Oppressed” – TO) του διάσημου Augusto Boal, στο οποίο το

διαδραστικό και συμμετοχικό θέατρο γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο διαλόγου και

κοινωνικής αλλαγής σχετικά με περιπτώσεις, καταστάσεις και δομές καταπίεσης,

διακρίσεων, σύγκρουσης και/ή αποκλεισμού.

Πηγή: http://www.ctorio.org.br (Boal 1996; Mazzini & Wrentschur 2004)

http://theatreforliving.com/
http://www.ctorio.org.br/


Θέατρο για τη Ζωή (Theater for Living -TfL)

Τα θεατρικά παιχνίδια, οι ασκήσεις και οι τεχνικές παίζουν

σημαντικό ρόλο:

Είναι η συμβολική και συναισθηματική γλώσσα του

θεάτρου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας και που

μπορεί να τον/τη βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα τον

εαυτό του/της, τις σχέσεις του/της με τους άλλους και τα

υπάρχοντα προβλήματα.

Με αυτή την έννοια, γίνεται ένα εργαλείο για την
εξερεύνηση των ζητημάτων, προβλημάτων και
συγκρούσεων σχετικά με τη μετανάστευση και την
αειφόρο ανάπτυξη, συνδέοντας αυτά τα ζητήματα με την
καθημερινή ζωή.

Οι ομάδες ή οι 
κοινότητες είναι 

ζωντανοί οργανισμοί, 
στους οποίους 

ανήκουμε και τους 
οποίους 

συνδημιουργούμε.

Τα πάντα μπορούν να 
έχουν επιπτώσεις σε 
οτιδήποτε και αυτό 

ισχύει σε μεγάλο 
βαθμό για το θέμα της 
μετανάστευσης και της 
αειφόρου ανάπτυξης.

Το Συμμετοχικό 
Θέατρο μπορεί να μας 

βοηθήσει να 
καταλάβουμε ότι όλοι 

ζούμε σε έναν πλανήτη 
και ότι είμαστε 

συνδεδεμένοι ο ένας 
με τον άλλο.



Ο ρόλος του διαμεσολαβητή (Τζόκερ) στο συμμετοχικό θέατρο

Ξέρει πώς να 
δημιουργήσει μια 
υποστηρικτική και 

ασφαλή 
ατμόσφαιρα στην 

ομάδα.

Γνωρίζει τα 
θεατρικά παιχνίδια, 
τις ασκήσεις και τις 
μεθόδους από τη 

δική του/της 
εμπειρία.

Παρέχει διάφορα 
εργαλεία και 

μεθόδους 
συμμετοχικού 
θεάτρου στους 
μαθητές για να 
εξερευνήσουν 

ζητήματα.

Δίνει ερεθίσματα για 
αναστοχασμό θέτοντας 

συγκεκριμένες 
ερωτήσεις, οι οποίες 

βοηθούν στη 
διερεύνηση θεμάτων 

με ένα πολύπλοκο 
αλλά και βιωματικό 

τρόπο.

Προσπαθεί να 
ενεργοποιήσει την 
ανταλλαγή ιδεών 

και γνώσεων.



Εισαγωγή

Προθέρμανση

Παιχνίδια και 
ασκήσεις

Συγκεκριμένες 
τεχνικές

Αναστοχασμός 
και αξιοποίηση

Τα βασικά βήματα της διαδικασίας του συμμετοχικού θεάτρου

Οι διαδικασίες του Συμμετοχικού

Θεάτρου δεν ακολουθούν μια

γραμμική πορεία ή μια μηχανιστική

προσέγγιση ‘Εισόδου-Εξόδου’.

Ένας διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει

ποτέ να εργάζεται εις βάρος μιας

ομάδας ή να προσπαθεί να

προωθήσει τη δική του ατζέντα, 

χωρίς να αφουγκράζεται τι γίνεται ή

τι λέγεται στην ομάδα.



Τα βασικά βήματα της διαδικασίας του συμμετοχικού θεάτρου

Εισαγωγή

Προθέρμανση

Παιχνίδια και ασκήσεις 
σχετικά με ένα θέμα

Διερεύνηση θεμάτων με τη χρήση 
συγκεκριμένων τεχνικών του 

Συμμετοχικού Θεάτρου

Αναστοχασμός και 
αξιοποίηση

* Θέμα, ιδέα, προσέγγιση και αφορμή της δράσης

* Χρονοδιάγραμμα και κανόνες



Τα βασικά βήματα της διαδικασίας του συμμετοχικού θεάτρου

Εισαγωγή

Προθέρμανση

Παιχνίδια και ασκήσεις 
σχετικά με ένα θέμα

Διερεύνηση θεμάτων με τη χρήση 
συγκεκριμένων τεχνικών του 

Συμμετοχικού Θεάτρου

Αναστοχασμός και 
αξιοποίηση

* Παιχνίδια απλά για διασκέδαση

* Παιχνίδια και ασκήσεις για δημιουργία ομαδικού πνεύματος

και κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και

έκφρασης

* Αναστοχασμός



Τα βασικά βήματα της διαδικασίας του συμμετοχικού θεάτρου

Εισαγωγή

Προθέρμανση

Παιχνίδια και ασκήσεις 
σχετικά με ένα θέμα

Διερεύνηση θεμάτων με τη χρήση 
συγκεκριμένων τεχνικών του 

Συμμετοχικού Θεάτρου

Αναστοχασμός και 
αξιοποίηση

* Παιχνίδια, ασκήσεις και τεχνικές που σχετίζονται με

ζητήματα παγκόσμιας εκπαίδευσης, μετανάστευσης και

αειφόρου ανάπτυξης.

* Αναστοχασμός



Τα βασικά βήματα της διαδικασίας του συμμετοχικού θεάτρου

Εισαγωγή

Προθέρμανση

Παιχνίδια και ασκήσεις 
σχετικά με ένα θέμα

Διερεύνηση θεμάτων με τη 
χρήση συγκεκριμένων 

τεχνικών του Συμμετοχικού 
Θεάτρου

Αναστοχασμός και 
αξιοποίηση

* Σύνδεση των Τεχνικών του Θεάτρου με ζητήματα παγκόσμιας

εκπαίδευσης, μετανάστευσης και αειφόρου ανάπτυξης

* Βίωση της αλλαγής και αναζήτηση εναλλακτικών

* Αναστοχασμός
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* Αναστοχασμός



ΜΕΡΟΣ Δ΄

Πώς το έργο InterCap επιδιώκει την 
ευαισθητοποίηση των Κύπριων εκπαιδευτικών;



Ταυτότητα έργου InterCap

Όνομα έργου

(ακρωνύμιο):
Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί:

Δημιουργία ευρωπαϊκών Δικτύων Πανεπιστημίων και Κοινωνίας 

των Πολιτών για την προώθηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 

σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης 

σε ένα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο (InterCap) 

Αριθμός έργου: CSO-LA/2017/388-136

Διάρκεια: 36 μήνες (01.11.2017-31.10.2020)

Χρηματοδοτικό

ταμείο:
EuropeAid (Γενική Διεύθυνση

Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης,

Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 



Εταίροι έργου: 13 οργανισμοί από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Τι επιδιώκει το InterCap
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Το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις 

ανησυχητικές αντιλήψεις της ευρωπαϊκής 

κοινής γνώμης σε θέματα (αν)ασφάλειας και 

πιθανών κινδύνων, που με τη σειρά τους 

επηρεάζουν την κατανόηση της 

μετανάστευσης και της αειφόρου ανάπτυξης, 

αλλά και του ρόλoυ, των ευθυνών και του 

τρόπου ζωής των πολιτών σε έναν όλο και πιο 

αλληλοεξαρτώμενο κόσμο μέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία.



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
φορέων

• Βάση σε διεθνείς καλές πρακτικές και 
σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους

• Στο επίκεντρο οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης: Η φτώχεια, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η κλιματική αλλαγή, η 
ασφάλεια σε συνάρτηση με τη 
μετανάστευση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη

Εκπαιδευτικοί σε δράση

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων 
και πόρων μάθησης

• Χρήση καινοτόμων μεθόδων 
διδασκαλίας

• Προώθηση θεμάτων μετανάστευσης, 
αειφορίας, αναπτυξιακής εκπαίδευσης 
στο πλαίσιο των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων

Εκπαιδευτικοί & μαθητές: 
«Παράγοντες αλλαγής» (agents 

of change)

• Ευαισθητοποίηση και καλύτερη 
κατανόηση της σχέσης μεταξύ 
μετανάστευσης, ασφάλειας και 
βιώσιμης ανάπτυξης.

• Συνεργασία πανεπιστημίων, σχολείων, 
τοπικών αρχών, κοινωνίας πολιτώς σε 
μικρά «πρακτικά έργα»

• Διαμόρφωση κοινής γνώμης

Μετανάστευση και βιώσιμη ανάπτυξη: Ρόλος εκπαίδευσης
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«Παράγοντες αλλαγής»

(agents of change)

• Ευαισθητοποίηση και καλύτερη 
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Κύριες δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα

Σπουδών

Theatre for 
Living (T4L)

Philosophy for 
Children (P4C)

Open Spaces 
for Dialogue & 
Enquiry (OSDE)

Δίκτυα για 
προώθηση

Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης στην

Εκπαίδευση

«Πρακτικά έργα» 
ευαισθητοποίησης 
σε τοπικό επίπεδο

Πρακτικές 
Ασκήσεις

για Φοιτητές
Παιδαγωγικών

Δημιουργία
Κοινότητας

Ανταλλαγής Καλών
Πρακτικών

Εργαστήρια για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευτικούς

Άλλες 
δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης
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Κύριες δραστηριότητες

Δίκτυα για 
προώθηση

Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης στην

Εκπαίδευση

«Πρακτικά έργα» 
ευαισθητοποίησης 
σε τοπικό επίπεδο

Πρακτικές 
Ασκήσεις

για Φοιτητές
Παιδαγωγικών

Δημιουργία
Κοινότητας

Ανταλλαγής Καλών
Πρακτικών

Εργαστήρια για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευτικούς

Άλλες 
δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης
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• Εκπαιδευτικό Πακέτο InterCap 6 ενοτήτων
(30 ώρες + 20 ώρες με επιπρόσθετες πηγές)

• Παροχή 2ήμερων εργαστηρίων σε εκπαιδευτικούς 
βασισμένων στις σύγχρονες μεθοδολογίες T4L και ΟSDE
από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του CARDET

• Δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα και 
παρακολούθησης μαθημάτων διαδικτυακά (eLearning)



Κύριες δραστηριότητες
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Πρακτικών

Εργαστήρια για 
εκπαιδευτές και 
εκπαιδευτικούς

Άλλες 
δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης
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• Δράσεις για ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης με έμφαση σε θέματα 
μετανάστευσης, ανάπτυξης και ασφάλειας.

• Ιδέες: εκθέσεις φωτογραφίας, φεστιβάλ ταινιών (glocal), 
πολιτιστικές, αθλητικές ή/και περιβαλλοντικές 
εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια…

• Διοργάνωση και υλοποίηση έργων με συνεργασία 
Σχολείων (εκπαιδευτικών και μαθητών), Πανεπιστημίων, 
τοπικών αρχών και κοινωνίας των πολιτών.



Διαδικτυακή παρουσία

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ιστοσελίδα μας

www.developtogether.eu

(διαθέσιμη και στα Ελληνικά)
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www.developtogether.eu 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

www.developtogether.eu

info@developtogether.eu

http://www.developtogether.eu/
mailto:info@developtogether.eu

