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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το έργο IMPEU έχει ως στόχο την εξεύρεση μεταβιβάσιμων βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, την αναγνώριση των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ που ζουν στο εξωτερικό και τον προσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών αναγκών των αρμόδιων λειτουργών και των δημοσίων υπαλλήλων για τη 

διευκόλυνση της συμμετοχής τους. Ο τελικός στόχος είναι 

• η ενίσχυση της ικανότητας της δημοσίων υπαλλήλων και των αρμόδιων λειτουργών,  

• η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, παρέχοντας 

πληροφορίες μέσω της καθιέρωσης μηχανισμών και της ευαισθητοποίησης,  

• και η παροχή τεκμηριωμένων συστάσεων πολιτικής στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

όλων των επιπέδων, με σκοπό την ενίσχυση της έννοιας του ενεργού πολίτη και της 

δημοκρατικής συμμετοχής. 

 Το WP3 (Πακέτο Εργασίας 3) έχει ως στόχο την ανάπτυξη της δομής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και του υλικού εκμάθησης, του εγχειριδίου εκπαιδευτή, καθώς και την ενσωμάτωση 

του εκπαιδευτικού υλικού σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για την τελική υλοποίηση της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το Πακέτο Εργασίας 3 περιέχει 5 εκπαιδευτικές ενότητες: 

 

➢ Ενότητα 1 - Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που διεκδικούν τα δικαιώματα 

ιθαγένειάς τους: 

➢ Ενότητα 2 - Βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματα των 

πολιτών της ΕΕ: 

➢ Ενότητα 3 - Ε&Α «Μάθετε τα δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος πολίτης»: 

➢ Ενότητα 4 - Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο 

εξωτερικό: 

➢ Ενότητα 5 - Διαπολιτισμική επικοινωνία: 

 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εταίροι του έργου 

αποφάσισαν να προσθέσουν μία επιπλέον εκπαιδευτική ενότητα σε σχέση με αυτές που 

προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση. Αυτό είναι  το Κεφάλαιο 

5: Διαπολιτισμική επικοινωνία, για την καλύτερη κατανόηση των πιθανών αναγκών των δημοσίων 



 
 

  

                                            

D3.3 Εγχειρίδιο εκπαιδευτή 

4 

υπαλλήλων και την αποτελεσματικότερη επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του έργου. Το εγχειρίδιο 

του εκπαιδευτή αποτελείται από ένα σύνολο μεθοδολογιών και οδηγιών για την υποστήριξη των 

εκπαιδευτών/οργανωτών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητές τους, στην εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, στη διαχείριση των τεχνικών πόρων, την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, 

καθώς και για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της εκπαίδευσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. Το 

εγχειρίδιο παρέχει χρήσιμες και λειτουργικές οδηγίες και συστάσεις για τη διαχείριση του 

ακροατηρίου-στόχου του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα εργασιακά 

καθήκοντα των ομάδων στις οποίες απευθύνεται το έργο. Η διαδικασία διαδικτυακής εκμάθησης του 

έργου βασίζεται κυρίως σε μια ασύγχρονη μεθοδολογία, στην οποία οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται 

να λαμβάνουν μέρος στις συνεδρίες ταυτόχρονα με τον εκπαιδευτή. Ακολουθώντας αυτή τη 

μεθοδολογία, το διαδικτυακό μάθημα βασίζεται κυρίως στην έννοια της αυτοεκμάθησης, σύμφωνα 

με την οποία οι συμμετέχοντες διαχειρίζονται απευθείας και ανεξάρτητα τη διαδικασία της μάθησης, 

τηρώντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδεχθούν τον ρόλο 

τους ως εκπαιδευόμενοι και να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες τους ως αυτοκατευθυνόμενοι 

μαθητές. Σε αυτή τη διαδικασία αυτοεκμάθησης, το ίδιο το άτομο έχει την πρωτοβουλία όσον αφορά 

τη διάγνωση των μαθησιακών αναγκών, τον καθορισμό των στόχων της εκμάθησης, την ταυτοποίηση 

των ανθρώπινων και υλικών πόρων για την εκμάθηση και την αξιολόγηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

Η καθορισμένη διαδικασία αυτοεκμάθησης αναδεικνύει τον εύπλαστο ρόλο των εκπαιδευόμενων 

όσον αφορά τον ορισμό των στόχων και των στρατηγικών, τον διαρκή σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των εργασιών, αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας τις αντιλήψεις και τις επιρροές κάθε ατόμου 

παράλληλα με τη διαδικασία εκμάθησης. 

Το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτούν γνώσεις και να αξιολογούν τις 

ικανότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει, φτάνοντας στο τέλος της διαδικασίας με μια 

αίσθηση αυτοπεποίθησης πάνω στις διαφορετικές θεματικές ενότητες και με την ικανότητα να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην καθημερινή εργασιακή ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, 

είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι σε μια διαδικασία εκμάθησης ενηλίκων πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη αρκετά κομβικά ζητήματα, όπως: 

α) Ο ενήλικας μαθαίνει μόνο ό,τι πιστεύει πως του χρειάζεται (ό,τι έχει ανάγκη να γνωρίζει). 

Επομένως, ο εκπαιδευτής οργανώνει δραστηριότητες που βοηθούν τους συμμετέχοντες να 
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επιλύσουν απτά προβλήματα και, μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο, επιχειρεί να 

αποκωδικοποιήσει τι είναι αυτά που «έχει ανάγκη να γνωρίζει» ο εκπαιδευόμενος. 

β) Ο ενήλικας θεωρεί τον εαυτό του ανεξάρτητο σε σχέση με τον εκπαιδευτή, διαφορετικά 

μπορεί να αναπτύξει αντίσταση στη διαδικασία (η έννοια του 'εγώ' [self-concept]). 

γ) Οι νέες γνώσεις πρέπει να ενσωματώνονται στην προηγούμενη εμπειρία. Οι προσομοιώσεις 

ή οι εμπειρικές και μεταφορικές δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

ταιριάζουν στο άτομο και την ομάδα. 

δ) Στόχος της μάθησης είναι η επίλυση προβλημάτων. Πρέπει να έχουμε στο νου μας την 

προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλουν οι συμμετέχοντες μετά την εκπαίδευση, 

οργανώνοντας σχετικές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων. 

ε) Η διαδικασία της μάθησης βασίζεται στην πραγματική ζωή. Ο εκπαιδευτής μπορεί να 

ενσωματώσει ένα χρήσιμο διάλειμμα αναστοχασμού σε κάθε δραστηριότητα ή παράδοση 

περιεχομένου, για να διευκολύνει τη μετάβαση από τη μάθηση στην πρακτική εφαρμογή. 

 

Η διαδικασία διαδικτυακής εκμάθησης του έργου χαρακτηρίζεται από ένα δομημένο περιβάλλον 

εκμάθησης, για την ενίσχυση και διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων με την καθοδήγηση 

του διδάσκοντα, και μπορεί να είναι συγχρονισμένη ή ασύγχρονη (επικοινωνία που 

πραγματοποιείται σε διαφορετικό χρόνο, όπως π.χ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή σε 

διαδικτυακό φόρουμ συζητήσεων) με πρόσβαση από διάφορα κανάλια.  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Ως ένα πρώτο βήμα, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες 

ενός προγράμματος ηλεκτρονικής εκμάθησης έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με ένα τέτοιο 

περιβάλλον, συνεπώς οι εκπαιδευτές/οργανωτές πρέπει να τους καθοδηγήσουν όσον αφορά την 

ενδεδειγμένη συμπεριφορά, τις προσδοκίες και τα απαιτούμενα πρωτόκολλα. Οι 

εκπαιδευτές/οργανωτές πρέπει να εξακριβώσουν με σαφήνεια τις προσδοκίες των συμμετεχόντων 

από την αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, για εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Η παροχή 

της κατάλληλης δομής για τους συμμετέχοντες βοηθά στην εξάλειψη του στρες των εκπαιδευόμενων. 

Οι εκπαιδευτές/οργανωτές πρέπει να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν πλήρως τη 

δομή και τη μεθοδολογία του προγράμματος, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και 

πειθαρχημένα ως εκπαιδευόμενοι. Εν τέλει, οι εκπαιδευτές/οργανωτές πρέπει να ορίσουν 
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σύντομους και σαφείς κανόνες, για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

προάγει τη μάθηση, στο οποίο οι μαθητές σέβονται τόσο τον διαδικτυακό εκπαιδευτή τους όσο και 

ο ένας τον άλλο. Η προσέγγιση αυτή δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα: 

1. Να συμμετέχουν με θέρμη 

2. Να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια 

3. Να είναι ειλικρινείς και να αφήνουν την προσωπικότητά τους να αναδειχθεί 

4. Να χρησιμοποιούν ενθαρρυντική και θετική γλώσσα 

5. Να κάνουν ερωτήσεις και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. 

 

Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα έχουν συνεχώς κατά νου αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι 

θα χρησιμεύουν ως μια διαρκής υπενθύμιση των προσδοκιών τους. Ένα βασικό στοιχείο της 

συνολικής διαδικασίας ηλεκτρονικής εκμάθησης είναι η επαλήθευση της συμμετοχής του χρήστη στο 

πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα τεστ αξιολόγησης γνώσεων χρησιμεύουν επίσης και ως 

αποδεικτικά συμμετοχής. 

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική εκμάθηση απαιτεί ορισμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως οι τεχνολογίες και τα πολυμέσα, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες στις συμβατικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορεί να χρειαστεί να παρεκκλίνουν 

από τους παραδοσιακούς ρόλους τους και να εκτελέσουν νέες εργασίες.  Ξεκινώντας το πρόγραμμα, 

ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της καθιέρωσης ενός 

κοινού επιπέδου γνώσεων και τεχνικών ικανοτήτων για τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης από τους συμμετέχοντες.  Πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι συμμετέχοντες διαθέτουν τις 

κοινές και βασικές γνώσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εύκολα και άνετα 

στη διαδικασία μάθησης εξ αποστάσεως. Τα τεχνικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται και να 

προβλέπονται πριν συμβούν, ενώ πρέπει να υπάρχουν και καθιερωμένες εφεδρικές μέθοδοι 

επικοινωνίας. Οι βασικοί παράγοντες στους οποίους πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι 

εξής: 

  



 
 

  

                                            

D3.3 Εγχειρίδιο εκπαιδευτή 

7 

➢ Εξακρίβωση των προσδοκιών της τάξης 

Σε μια αίθουσα διδασκαλίας εξ αποστάσεως, ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί αντιμετωπίσουν 

τη διαδικασία όπως ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, περιμένοντας δηλαδή να είναι διασκεδαστική 

και όχι εκπαιδευτική. Αντιμετωπίστε αυτή τη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας καλά 

σχεδιασμένες και στοχευμένες παρουσιάσεις, με έμφαση στην αλληλεπίδραση διδάσκοντος-

μαθητή. 

➢ Ενθάρρυνση του διαλόγου 

Κάνοντας ερωτήσεις, οι εκπαιδευτές μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο ενδιαφέροντος και 

κατανόησης των συμμετεχόντων. Αυτό το είδος προσοχής θα κάνει τους συμμετέχοντες να 

αισθανθούν πιο άνετα. 

➢ Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης  

Όπως είναι λογικό, οι υπάλληλοι θέλουν γνωρίζουν τι έχουν να κερδίσουν από μια διαδικασία.  

Χρησιμοποιήστε διαφορετικές προσεγγίσεις επικοινωνίας για να κάνετε τους συμμετέχοντες να 

αισθανθούν πρωταγωνιστές του μαθήματος και να τους βοηθήσετε να βελτιωθούν σε 

καταστάσεις της πραγματικής τους ζωής. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου όλοι έχουν κάτι να 

κερδίσουν, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να τονώσετε την αυταξία και την 

αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων. 

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ήδη υπάρχουσες 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους, καθώς έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο 

πολυμέσων και το εκπαιδευτικό υλικό οποιαδήποτε ώρα τους βολεύει. Με την προσέγγιση αυτή, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησής τους, να μάθουν νέες δεξιότητες και 

να αποκτήσουν πολύτιμα προσόντα, έχοντας παράλληλα πλήρη επίγνωση των γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει και επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας. Το διαδικτυακό πρόγραμμα 

παρέχει μια ιδανική ευκαιρία συνεχούς αξιολόγησης των συμμετεχόντων και μπορεί να εξελιχθεί σε 

μια διαδικασία με περισσότερο διαρκή χαρακτήρα. Αυτό θα δώσει στους συμμετέχοντες τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο περιεχόμενο πολυμέσων και εκπαιδευτικό υλικό, με 

σύντομα τεστ ανά τακτά διαστήματα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τον βαθμό συμμετοχής του 

συμμετέχοντος. Η διαδικτυακή διδασκαλία απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές, διαχειριστικές και 

σχεσιακές δεξιότητες, καθώς ο εκπαιδευτής/οργανωτής αναλαμβάνει την ευθύνη της καθοδήγησης, 

της πυροδότησης και της ενίσχυσης της δυναμικής μεταξύ των ατόμων αλλά και της ομάδας ως 
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σύνολο. Επομένως, ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να υιοθετήσει από την αρχή του 

προγράμματος μια ευέλικτη στάση, χωρίς όμως να χάσει την αυστηρότητα και την πειθαρχεία, 

μοιραζόμενος διαρκώς τις γνώσεις και την εμπειρία του, δημιουργώντας ευκαιρίες βελτίωσης των 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και φροντίζοντας να είναι πάντα προσβάσιμος και κοντά στους 

εκπαιδευόμενους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Το έργο περιέχει 5 εκπαιδευτικές ενότητες συνολικής διάρκειας 60 ωρών. Κάθε Ενότητα έχει την εξής 

διάρκεια: 

➢ Ενότητα 1 - Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που διεκδικούν τα δικαιώματα 

ιθαγένειάς τους: 12 ώρες 

➢ Ενότητα 2 - Βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματα των 

πολιτών της ΕΕ: 12 ώρες 

➢ Ενότητα 3 - Ε&Α «Μάθετε τα δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος πολίτης»: 12 ώρες 

➢ Ενότητα 4 - Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο 

εξωτερικό:  12 ώρες 

➢ Ενότητα 5 - Διαπολιτισμική επικοινωνία: 10 ώρες 

 

Το σχέδιο μαθήματος περιγράφει την προγραμματισμένη διάρκεια κάθε εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, η οποία αποκαλείται «ενότητα», για κάθε Διδακτική ενότητα (εισαγωγή, 

παρουσιάσεις PowerPoint, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις, βίντεο προετοιμασίας). Κάθε 

εκπαιδευτική ενότητα έχει την ίδια δομή και λογική, και ανταποκρίνεται πλήρως στους ειδικούς 

σκοπούς των θεμάτων και των περιεχομένων της ενότητας, καθώς και στους καθορισμένους στόχους 

συνολικά. Ο εκπαιδευτής/οργανωτής μπορεί να συμβουλευτεί αυτούς τους στόχους για την 

οργάνωση και διαχείριση της υλοποίησης κάθε εκπαιδευτικής ενότητας.  Συνιστάται η χρήση της 

καθορισμένης ακολουθίας διαφορετικών εκπαιδευτικών υλικών για την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής ενότητας. Ωστόσο, ο εκπαιδευτής/οργανωτής είναι αυτός που θα αποφασίσει ποιος 

είναι ο καλύτερος τρόπος διδασκαλίας, ποιο υλικό να χρησιμοποιήσει πρώτο, κ.ο.κ, κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης του προγράμματος και με βάση τη δυναμική των εκπαιδευόμενων και τα 

συμπεράσματα που βγάζει από τα σχόλιά τους, για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των 

προσδοκιών των συμμετεχόντων.  

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του έργου βασίζονται σε μια ανάλυση αναγκών πιθανών υποψήφιων 

συμμετεχόντων, η οποία πραγματοποιήθηκε για κάθε ενότητα και περιλάμβανε ένα λεπτομερές 

σχέδιο μαθημάτων για τα ακόλουθα θέματα: 

• Εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

• Στόχοι της εκπαίδευσης 
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• Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία 

• Δεξιότητες 

• Προσέγγιση 

• Γνώσεις 

 

Οι καθορισμένοι μαθησιακοί στόχοι αποτελούν τη βάση για τη δομή και την ακολουθία του 

προγράμματος. Το αποτέλεσμα αυτής της ακολουθίας είναι μια δομή του προγράμματος, στην οποία 

κάθε στοιχείο αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο και συντελεί στην επίτευξη των 

συνολικών στόχων του προγράμματος. 

Ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, 

ακολουθώντας την εξής στρατηγική: 

• Οργάνωση διαθέσιμων χρονοθυρίδων για μελέτη και συμμετοχή στις διαδικτυακές 

δραστηριότητες 

• Καθορισμός των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν και οργάνωσή τους με σειρά 

προτεραιότητας 

• Ανάπτυξη συνεργατικής και ανοικτής σχέσης με τους συμμετέχοντες,·βοηθάμε και μας βοηθούν 

στη διαδικασία της μάθησης 

• Προσπάθεια να επιλύονται όσο το δυνατόν ταχύτερα τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν, 

βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους  

 

Τα σχέδια μαθημάτων και των πέντε ενοτήτων παρατίθενται στο Παράρτημα 1. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

περιγράφονται στην πρόταση του έργου, στη μεθοδολογία εκπαίδευσης και στα σχέδια μαθημάτων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί από κάθε εταίρο σε πλήρη αντιστοίχιση με τις ανάγκες των 

συμμετεχόντων, με τους σκοπούς κάθε εκπαιδευτικής ενότητας και με τους επιδιωκόμενους στόχους 

συνολικά.    

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιέχει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά υλικά: 

• Εισαγωγή στη δομή της ενότητας, καθώς και μαθησιακά αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα των 

περιεχομένων της ενότητας 
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• Κουίζ (μόνο για το Μάθημα 1, το οποίο περιέχει ερωτήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων στην 

αρχή της ενότητας) 

• Θεωρητικό μέρος με χρήση παρουσίασης PowerPoint (κάθε Διδακτική ενότητα αποτελείται από 

περίπου 120 διαφάνειες) 

• Μελέτη περίπτωσης (περιέχει συγκεκριμένη περιγραφή της μελέτης περίπτωσης που σχετίζεται 

με το περιεχόμενο και τα θέματα της ενότητας) 

• Ασκήσεις (περιέχουν κουίζ ερωτήσεων με κλειστές ή πολλαπλασιαστικές απαντήσεις που 

σχετίζονται με τα θέματα ημέρας της ενότητας) 

• Βίντεο προετοιμασίας (σύνδεσμος προς ένα βίντεο που σχετίζεται με το περιεχόμενο και τα 

θέματα της ενότητας) 

• Ανασκόπηση (έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για ανασκόπηση) 

• Παιχνίδι ρόλων (το οποίο καλύπτει συγκεκριμένα στοιχεία περιεχομένου της ενότητας) 

• Τελική αξιολόγηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. 

Τα σχέδια μαθημάτων για κάθε εκπαιδευτική ενότητα καθορίζουν με σαφήνεια τη χρονική διάρκεια 

κάθε εκπαιδευτικού υλικού, ορίζοντας τους κανόνες και τον χρονισμό της χρήσης τους, ούτως ώστε 

ο εκπαιδευτής/οργανωτής να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά την παράδοση, την επίβλεψη 

και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και την ενδεδειγμένη χρήση του σχετικού 

εκπαιδευτικού υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά οι Ασκήσεις, η Ανασκόπηση και τα Κουίζ, 

χρησιμεύει επίσης ως ένα μέσο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μάθησης για τους 

συμμετέχοντες. Οι ασκήσεις και τα κουίζ που περιέχονται σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα αποτελούν 

ένα εξαιρετικό εργαλείο αυτοδιαχείρισης και πρωτοβουλίας, για τη διαρκή βελτίωση των 

αποτελεσμάτων της μάθησης.   

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα παιχνίδια ρόλων και η τελική αξιολόγηση της γνώσης και των 

δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν δεν θα πραγματοποιούνται σε κάθε ενότητα, όπως ορίζεται στα σχέδια 

μαθημάτων. 

 

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η φάση υλοποίησης είναι αυτή στην οποία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, και 

περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την οργάνωση των 
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σχετικών πόρων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κλπ.). Η διαδικασία ηλεκτρονικής εκμάθησης βασίζεται 

στην αυτοεκμάθηση, με την οποία οι συμμετέχοντες μελετούν μόνοι τους τις διάφορες εκπαιδευτικές 

ενότητες και ο εκπαιδευτής/οργανωτής βρίσκεται στο πλευρό τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας.  

Κατά την επιλογή των μορφών παράδοσης του περιεχομένου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μια 

σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων:  

• παράγοντες που σχετίζονται με τον εκπαιδευόμενο  

• τεχνολογικά ζητήματα  

• οργανωτικές απαιτήσεις 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το υπόβαθρο κάθε εκπαιδευόμενου. Αυτό περιλαμβάνει:  

• κατανόηση της εμπειρίας που διαθέτει ήδη ο εκπαιδευόμενος στα θέματα του 

προγράμματος 

• γνώση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ο 

εκπαιδευόμενος  

 

Η διαδικασία υλοποίησης των εκπαιδευτικών μονάδων πρέπει να ακολουθεί την εξής σειρά: 

Πριν από την υλοποίηση  

• Ανασκόπηση υλικού 

• Επιβεβαίωση ρόλων και υποχρεώσεων 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας  

• Διευκρίνιση προσδοκιών και μαθησιακών στόχων 

• Ανασκόπηση του χρονοδιαγράμματος και των μεθοδολογιών 

• Ορισμός βασικών κανόνων 

• Ορισμός μηχανισμών ανατροφοδότησης 

Σε ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος 

• Μην αμελείτε τον ρόλο σας ως οργανωτές, παρέχοντας συμβουλές και αντιμετωπίζοντας τις 

προκλήσεις 

• Καταγράφετε όλα τα αποτελέσματα και τεκμηριώστε τα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 

• Κάντε μια ανασκόπηση και ολοκληρώστε τη διαδικασία 
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Η χρήση διαφορετικών μεθόδων εκμάθησης μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή και την 

αλληλεπίδραση των εκπαιδευόμενων, καθώς και να πυροδοτήσει συζητήσεις, ανταλλαγές 

επιχειρημάτων, ψηφοφορίες ή δραστηριότητες μάθησης κατά ζεύγη.  

• Περιγράψτε τους στόχους της εκπαιδευτικής ενότητας.  

• Εξηγήστε το χρονοδιάγραμμα και τη μαθησιακή διαδικασία της εκπαιδευτικής ενότητας.  

• Παρακολουθείτε τον χρόνο παράδοσης.  

• Κατά τη διάρκεια της παράδοσης, ζητήστε ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες. 

Διευκολύνετε την παροχή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες, ζητώντας τους να 

περιγράψουν με ένα σχόλιο τι θεωρούν ότι έκανε καλά ο εκπαιδευτής και, στη συνέχεια, τι θα 

μπορούσε να βελτιώσει. 

• Βελτιώστε τις επιδόσεις των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας εργαλεία επικοινωνίας και άλλες 

μεθόδους παρέμβασης.  

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η αξιολόγηση της ηλεκτρονικής εκμάθησης δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή/οργανωτή να 

εκτιμήσει το επίπεδο κατανόησης ενός διαδικτυακό εκπαιδευόμενου. Με αυτή τη γνώση, ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο ικανοτήτων και την παραγωγικότητα, 

εντοπίζοντας τομείς βελτίωσης, παρακολουθώντας την πρόοδο των εκπαιδευόμενων και 

καλύπτοντας τα κενά γνώσης. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης απαιτεί αποτελεσματικές 

τεχνικές αξιολόγησης, για την ανάλυση όσων έχουν ήδη μάθει οι συμμετέχοντες και όσων ακόμη 

εκκρεμούν. Εάν η αξιολόγηση αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μετρά την αποτελεσματικότητα 

του προγράμματος διδασκαλίας, τότε το πρόγραμμα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα 

προηγούμενων αξιολογήσεων. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι κάνουν πάντα 

βήματα προς τα εμπρός στο μαθησιακό τους ταξίδι. Το προγραμματισμένο εκπαιδευτικό υλικό 

περιλαμβάνει διαφορετικές ασκήσεις για κάθε εκπαιδευτική Ενότητα, οι οποίες υποστηρίζουν την 

αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευόμενων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

εκμάθησης, με σκοπό την εξακρίβωση του επιπέδου γνώσης που έχει επιτευχθεί, καθώς και των 

πιθανών ελλείψεων ή κενών κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης. Μέσω της αξιολόγησης, ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής συλλέγει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να επιλέξει τις κατάλληλες 

μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να πετύχει τους στόχους του. 

Εκτός από τις ασκήσεις, ο εκπαιδευτής/οργανωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει άλλα σημαντικά 
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εργαλεία για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων, καθώς και για την 

εξακρίβωση του επιπέδου γνώσεων που έχει επιτευχθεί και του βαθμού κατανόησης γύρω από τα 

θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων.  Τα εργαλεία αυτά είναι: 

• Οι ανοικτές ερωτήσεις είναι μια από τις απλούστερες και σαφέστερες μεθόδους ποιοτικής 

αξιολόγησης της ηλεκτρονικής εκμάθησης. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

Αντιθέτως, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να σκεφτούν το ερώτημα και να βγάλουν τα δικά τους 

συμπεράσματα. Μπορεί ακόμη και να διαπιστώσουν ότι οι τωρινές πεποιθήσεις τους τούς 

κρατούν πίσω. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι οι ανοικτές ερωτήσεις είναι δύσκολο να  

βαθμολογηθούν.   

• Τα φόρουμ και οι διαδικτυακΈς συζητήσεις ηλεκτρονικής εκμάθησης δίνουν στους 

εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να μοιραστούν ιδέες, να εξερευνήσουν διάφορα θέματα και να 

βελτιώσουν το επίπεδο κατανόησής τους. Οι ουσιαστικές διαδικτυακές συζητήσεις διεξάγονται 

αβίαστα και οι εκπαιδευόμενοι αποκαλύπτουν το επίπεδο κατανόησής τους. Ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής μπορεί να καθοδηγεί τη διαδικτυακή συζήτηση, αναρτώντας 

περιεχόμενο και ερωτήσεις που εξάπτουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων. 

 

Για την ενίσχυση της μάθησης μέσω της αξιολόγησης, πρέπει να ισχύουν τρεις προϋποθέσεις:  

• Σαφής κατανόηση των μαθησιακών στόχων  

• Πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο εκπαιδευόμενος σε σχέση με αυτούς τους στόχους  

• Ένα σχέδιο για τη γεφύρωση του κενού ανάμεσα σε αυτά που έχει μάθει ήδη ο εκπαιδευόμενος 

και σε όσα πρέπει να μάθει. 

 

Η αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευόμενων επηρεάζει ευθέως τον τρόπο διδασκαλίας σας, 

βοηθώντας σας να τροποποιήσετε τους μαθησιακούς στόχους, να σχεδιάσετε την κατεύθυνση και να 

διαμορφώσετε τον ρυθμό των δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Στο τέλος της συνεδρίας 

πρέπει να αξιολογείτε τη συνολική διαδικασία της μάθησης και να εντοπίζετε τους τομείς στους 

οποίους χρειάζεται διαρκή βελτίωση ο κάθε εκπαιδευόμενος. Αυτή η μορφή αξιολόγησης απαιτεί 

από τους εκπαιδευόμενους να εκτελέσουν δραστηριότητες της πραγματικής ζωής, στις οποίες 

εφαρμόζονται ουσιαστικά οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες του προγράμματος. Η διαδικτυακή 

αξιολόγηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει διαδικασίες όπως η βαθμολόγηση σύμφωνα με μια 

κλίμακα, η παρατήρηση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων, η κριτική στα αποτελέσματα των 



 
 

  

                                            

D3.3 Εγχειρίδιο εκπαιδευτή 

15 

εκπαιδευόμενων, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και η εξέταση της προηγούμενης επίδοσης των 

εκπαιδευόμενων. Αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο αξιολόγησης διευρύνει το φάσμα των 

πληροφοριών που συλλέγονται για τους εκπαιδευόμενους και τον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες για την αξιολόγηση της μάθησής τους. Η διαδικτυακή 

αξιολόγηση δεν είναι μια απλή ανακεφαλαίωση του υλικού που έχει καλυφθεί ήδη, αλλά μια 

διαδικασία που ενισχύει τα δυνατά σημεία που φέρνουν οι εκπαιδευόμενοι στη μαθησιακή 

διαδικασία και εξετάζει πώς αυτές οι ικανότητες αλληλεπικαλύπτονται και συνδέονται μεταξύ τους. 

Η διδασκαλία, η μάθηση και η αξιολόγηση είναι έννοιες που συνδέονται και ενσωματώνονται σε μια 

πολυπαραγοντική προσέγγιση. Αν λάβουμε υπόψη ότι οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν ολοένα και 

πιο δυναμικά και διαδραστικά εργαλεία στις μέρες μας, η υιοθέτηση μιας ευρύτερης προσέγγισης 

στην αξιολόγηση κρίνεται επιβεβλημένη. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΟΡΓΑΝΩΤΗ 

Ουσιαστικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής εκμάθησης περιλαμβάνει δύο τύπους αλληλεπίδρασης: 

αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο και διαπροσωπική αλληλεπίδραση (δηλ. με άλλα άτομα). Είναι 

σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και οι δύο 

μορφές αλληλεπίδρασης. Τα διάφορα κανάλια επικοινωνίας μπορούν να δυσχεράνουν ή να 

διευκολύνουν τη διαπροσωπική επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο. Πρόκειται 

για έναν συνδυασμό τεχνολογιών και πολυμέσων που συνθέτουν ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με 

διάφορες δυνατότητες αλληλεπίδρασης, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής. Η διαπροσωπική αλληλεπίδραση δεν απαιτεί κατ' ανάγκη επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο (συγχρονισμένη). Επομένως, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή/οργανωτή και τους εκπαιδευόμενους μπορεί να γίνεται ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου. 

Σε μεθόδους διδασκαλίας με φυσική παρουσία, ο ρόλος του εκπαιδευτή/οργανωτή είναι σαφής: 

καθοδήγηση, συγκέντρωση, ερεθίσματα για αλληλεπίδραση της ομάδας, υποστήριξη, πρωτοβουλίες 

ανάπτυξης ομάδας, διαιτησία, αντιμετώπιση προβλημάτων, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, απάντηση 

σε σχόλια και θέσπιση κανόνων της ομάδας. Αυτά μπορεί να χρειαστούν και στις διαδικτυακές 

συνεδρίες, αλλά υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω κειμένου ή συγχρονισμένα. Η επικοινωνία σε αυτά τα κανάλια έχει τις 

δικές της προκλήσεις και είναι σαφές ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία έχουν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους. Ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα 
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έχουν εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα εκμάθησης, να διατυπώσει και να υλοποιήσει ιδέες για τη 

δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος διαδικτυακό εκμάθησης και να εξασφαλίσει τα πλέον 

κατάλληλα εργαλεία για την ευκολότερη εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι συμμετέχοντες 

πίσω στον χώρο εργασίας τους. 

Ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να έχει διαρκώς στο νου του ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

πυκνότητα περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού, τόσο πιο σημαντικό είναι για τον 

εκπαιδευόμενο να βρει τον ρυθμό που του ταιριάζει. Για τον λόγο αυτό, το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος θα παραδίδεται σε μέσα εγγραφής, όπως κείμενο, βίντεο και άλλα 

υλικά, στα οποία θα μπορεί να επιστρέψει ο εκπαιδευόμενος με την άνεσή του και με τον ρυθμό που 

επιθυμεί. Ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποκτήσει 

άνεση στη χρήση του συστήματος και του λογισμικού της διαδικασίας ηλεκτρονικής εκμάθησης. Ο 

τελικός τεχνικός στόχος για τον εκπαιδευτή/οργανωτή είναι να καταστήσει την τεχνολογία ανοιχτή 

και προσβάσιμη. Όταν γίνει αυτό, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επικεντρωθεί στο ακαδημαϊκό του 

έργο. Ο εκπαιδευτής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, με τη 

χρήση τεχνικών και εργαλείων όπως: 

• Πλατφόρμα πληροφορικής δομημένη σε εκπαιδευτικές ενότητες και μαθήματα, με 

συγκεκριμένους στόχους και περιεχόμενο 

• Εικονικές παρουσιάσεις μέσω βίντεο που αναδεικνύουν τις πρακτικές πτυχές του περιεχομένου 

• Αλληλεπίδραση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων: συζήτηση και διευκρινίσεις, συνεχής 

ανατροφοδότηση 

• Φόρουμ και ηλεκτρονική αλληλογραφία 

 

Ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων, 

ενισχύοντας: 

• Την εύκολη πρόσβαση στο σύστημα 

• Τη δημιουργία διαδικτυακής ταυτότητας και την αλληλεπίδραση 

• Το πνεύμα πρωτοβουλίας και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

• Τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

• Προκύπτουν επίσης πρόσθετα οφέλη από την υποβοήθηση των συμμετεχόντων στην επίτευξη 

των στόχων τους, την ενοποίηση της ηλεκτρονικής εκμάθησης με άλλες μορφές μάθησης και την 

ανασκόπηση της όλης διαδικασίας. 
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Ο εκπαιδευτής/οργανωτής αναλαμβάνει διάφορους ρόλους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών ενοτήτων, όπως π.χ.: 

• Βοηθά τους συμμετέχοντες να «φέρουν στο τραπέζι» όλα όσα γνωρίζουν ήδη (αλλά ίσως δεν το 

έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη).  

• Καθοδηγεί και συμβουλεύει τους συμμετέχοντες στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις 

όποιες αμφιβολίες ή απογοητεύσεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

• Στην αρχή της εκπαιδευτικής ενότητας, είναι χρήσιμο να βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να 

κατανοήσουν τη θέση της συγκεκριμένης ενότητας σε σχέση με τη συνολική διαδικασία 

ηλεκτρονικής εκμάθησης.   

• Περιγράψτε εν συντομία τον σκοπό της ενότητας και επεξηγήστε τους καινούριους όρους που 

μπορεί να χρησιμοποιούνται. 

• Ενθαρρύνετε τη συζήτηση και τον διάλογο (προάγετε την επικοινωνία). Η συζήτηση 

αναπτύσσεται ευκολότερα όταν έχουμε κατανοήσει τη δυναμική μεταξύ των συζητητών, τη 

δύναμη της αναδιατύπωσης, κάνοντας χρήσιμες ερωτήσεις και αναδεικνύοντας το νόημα. 

• Η υποστήριξη της κοινωνικότητας, της ανάπτυξης σχέσεων και εμπιστοσύνης, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για τις ομάδες ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές αλληλεξαρτώμενες εργασίες 

και αλληλεπιδράσεις.   

• Να λαμβάνετε πάντα υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στους συμμετέχοντες, όσον αφορά τον τρόπο 

μάθησης, την καλλιέργεια και το προσωπικό στυλ 

• Να βοηθάτε με τα εργαλεία, όπου αυτό είναι απαραίτητο 

• Να προβλέπετε και να διαχειρίζεστε τις πιθανές διενέξεις, για να δώσετε χώρο στην ανάδειξη 

νέων ιδεών   

 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  

Η χρήση διαφορετικών μορφών αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους πρέπει να είναι πάντα 

προσεκτικά σχεδιασμένη και σύμφωνη με τους κανόνες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί για 

κάθε συνεδρία. Παρά την απόσταση που τον χωρίζει από τους εκπαιδευόμενους, ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να προάγει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την αυτονομία, τη 
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διαπραγμάτευση και τη συνεργασία. Η ανάπτυξη αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικών σχέσεων 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ζωτικής σημασίας, όπως επίσης και η δημιουργία των 

απαραίτητων συνθηκών για τη μετάδοση, τον διαμοιρασμό και την (ανα)σύνθεση της γνώσης από 

τους εκπαιδευόμενους. Η διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων για το μάθημα είναι 

μία από τις βασικές αποστολές ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτή/οργανωτή, ο οποίος πρέπει να 

δημιουργεί ένα περιβάλλον που διευκολύνει τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε μια εικονική 

αίθουσα διδασκαλίας. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ο εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει:  

• Να προάγει το πνεύμα της ατομικής και συλλογικής μάθησης 

• Να αναγνωρίζει τις διαφορές και να ενθαρρύνει την ένταξη και ενεργό συμμετοχή όλων 

• Να είναι παρών και διαθέσιμος στην πλατφόρμα, δίνοντας διευκρινίσεις και υποστηρίζοντας τις 

ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

• Να δρα ως μεσολαβητής σε πιθανές δύσκολες καταστάσεις ή προβλήματα  

• Να καταγράφει τα αιτήματα των εκπαιδευόμενων για διευκρινίσεις ή εις βάθος αναλύσεις σε 

συγκεκριμένα θέματα και να τους απαντά εγκαίρως, για να τους δείξει ότι τους λαμβάνει υπόψη 

του και τους θεωρεί σημαντικούς 

• Να ζητά τα σχόλια και τη γνώμη των εκπαιδευόμενων σχετικά με το περιεχόμενο της 

εκπαιδευτικής ενότητας, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία 

ηλεκτρονικής εκμάθησης 

• Να μοιράζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες τις ερωτήσεις που του έκανε ένας 

εκπαιδευόμενος, καθώς και τις απαντήσεις που δόθηκαν, ώστε να ενισχύει την ενεργό 

συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας 

• Να παρέχει ουσιαστική ανατροφοδότηση και θετική κριτική. Παρόλο που οι εκπαιδευόμενοι 

μπορεί να χρειάζονται «διορθωτική» κριτική, πάντα είναι καλό να κάνουμε ενθαρρυντικά σχόλια. 

 

Η εμπέδωση της αίσθησης του επείγοντος, η παροχή κινήτρων και η επιθυμία για αριστεία μέσω της 

σωστής χρήσης του χρόνου, των τεχνολογιών και των πόρων, βασίζονται σε μια σειρά από 

διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα. Η δέσμευση του ενδιαφέροντος των 

συμμετεχόντων καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική.  Επομένως, ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής πρέπει να αξιολογεί διαρκώς και να επιλέγει τρόπους με τους οποίους θα 

διατηρήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για μάθηση, διαχειριζόμενος παράλληλα τις 
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προκλήσεις της χρονικής και χωρικής απόστασης. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη 

δυνατότητα να σχολιάσουν και να ανταλλάξουν ιδέες για τις δραστηριότητες του προγράμματος ή 

να συμβάλλουν στην ομαδική μάθηση μοιραζόμενοι τη γνώση τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής μπορεί να ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν συγκεκριμένα 

παραδείγματα για το πώς σχετίζονται με την πραγματική ζωή τους οι έννοιες που διδάσκονται στο 

πρόγραμμα. Μια σχετική προσέγγιση είναι επίσης η ενθάρρυνση και συντήρηση των συζητήσεων 

ξεκινούν οι συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό το σύστημα να καταγράφει τις συζητήσεις, έτσι ώστε ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής να έχει τη δυνατότητα να τις μελετήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και να 

αξιολογήσει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα. 

Σε τελική ανάλυση, ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για έναν εκπαιδευτή είναι να είναι 

προσβάσιμος και να απαντά εγκαίρως στα ερωτήματα των εκπαιδευόμενων. Συνεπώς, είναι 

σημαντικό να υπάρχει ένα καθορισμένο χρονικό περιθώριο για την απάντηση στις ερωτήσεις των 

μαθητών, το οποίο είναι εις γνώση όλων των ενδιαφερομένων.   

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ανάλογα με τα διαφορετικά στάδια της ηλεκτρονικής αυτοεκμάθησης, ο εκπαιδευτής/οργανωτής 

πρέπει να ακολουθεί διάφορους κανόνες και να λαμβάνει υπόψη του σημαντικές συστάσεις και 

υποδείξεις, για να διασφαλίζει την εύκολη και φιλική προς τον εκπαιδευόμενο ροή της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής εκμάθησης και να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, αποφεύγοντας παράλληλα προβλήματα και εμπόδια.   

Ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων 

Εξετάστε τις ακόλουθες στρατηγικές για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων: 

• Βοηθήστε τους εκπαιδευόμενους να εξοικειωθούν με την τεχνολογία διδασκαλίας και 

προετοιμάστε τους για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 

Εστιάστε στην επίλυση προβλημάτων από κοινού με τους εκπαιδευόμενους και όχι στον 

καταλογισμό ευθυνών για τις περιστασιακές τεχνικές δυσκολίες. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν και είναι εξοικειωμένοι με τα νέα πρότυπα 

επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα.. 

• Να λαμβάνετε υπόψη σας το διαφορετικό στυλ επικοινωνίας και το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε 

συμμετέχοντος. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να έχουν 
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διαφορετικές γλωσσικές ικανότητες και ότι το χιούμορ έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά και δεν 

εκλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο από όλους. 

• Θυμηθείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε ένα πρόγραμμα εξ 

αποστάσεως, αναλαμβάνοντας ανεξάρτητα την ευθύνη για τη μάθησή τους. 

• Έχετε υπόψη σας τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων όσον αφορά την εκπλήρωση των χρονικών 

προθεσμιών του έργου.   

 

Βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της ανατροφοδότησης 

Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές στρατηγικές αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης, ο 

εκπαιδευτής/οργανωτής έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει και να εκπληρώσει τις ανάγκες κάθε 

συμμετέχοντος, παρέχοντας παράλληλα ένα δίαυλο υποβολής συστάσεων για τη βελτίωση του 

προγράμματος. 

Η αλληλεπίδραση διέπεται γενικά από ορισμένους σημαντικούς κανόνες για τον 

εκπαιδευτή/οργανωτή που οργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως: 

• Οι εκπαιδευόμενοι εκτιμούν την έγκαιρη ανατροφοδότηση όσον αφορά τις εργασίες, τις 

αξιολογήσεις και τις εξετάσεις του προγράμματος. 

• Οι εκπαιδευόμενοι ωφελούνται σημαντικά από τη συμμετοχή τους σε μικρές ομάδες μάθησης. 

Οι ομάδες αυτές παρέχουν υποστήριξη και ενθάρρυνση, αλλά και πρόσθετη ανατροφοδότηση 

για τις εργασίες του προγράμματος. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των ομάδων είναι 

ότι εμπεδώνουν την πεποίθηση ότι όταν κάποιος χρειαστεί βοήθεια, αυτή θα είναι άμεσα 

διαθέσιμη. 

• Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία όταν έχουν συχνή επαφή με τον 

εκπαιδευτή/οργανωτή. Η δομημένη επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για τους 

συμμετέχοντες. 

• Η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με άλλους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι είναι πιο 

εξοικειωμένοι με τον εξοπλισμό και το υλικό του προγράμματος, αυξάνει το επίπεδο 

ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου από το πρόγραμμα. 

• Η χρήση τεχνολογιών, όπως υπολογιστές, εφαρμογές συνομιλίας, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 

μπορεί επίσης να ενισχύσει τις δυνατότητες υποστήριξης και αλληλεπίδρασης για τον 

συμμετέχοντα. 

 



 
 

  

                                            

D3.3 Εγχειρίδιο εκπαιδευτή 

21 

Για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της ανατροφοδότησης, εξετάστε τα εξής: 

• Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις μελέτης πριν από το μάθημα και προκαταρκτικές οργανωτικές 

δραστηριότητες, για να ενθαρρύνετε την κριτική σκέψη και την ενημερωμένη συμμετοχή από 

όλους τους εκπαιδευόμενους. Συνειδητοποιήστε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να βελτιωθούν τα 

ανεπαρκή πρότυπα επικοινωνίας. 

• Εφαρμόστε διάφορους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων ένας προς έναν, των βιντεοδιασκέψεων, των μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των βίντεο και των τηλεσυνεδριάσεων μέσω υπολογιστή.   

• Ενισχύστε την αλληλεπίδραση με απόμακρους μαθητές, οι οποίοι διστάζουν να κάνουν 

ερωτήσεις ή να συμμετάσχουν.   

• Επικοινωνήστε με κάθε άτομο ξεχωριστά, για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν 

άφθονες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση.   

 

Βελτίωση του σχεδιασμού και της οργάνωσης 

Ορισμένες συμβουλές για τον σχεδιασμό και την οργάνωση ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος εξ αποστάσεως είναι οι εξής: 

• Πριν προχωρήσετε στην ανάπτυξη ενός καινούριου προγράμματος, ελέγξτε το ήδη υπάρχον 

υλικό για να συλλέξετε ιδέες αναφορικά με το περιεχόμενο και την παρουσίαση. 

• Βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων 

συστημάτων παράδοσης (ήχος, βίντεο, δεδομένα, έντυπα, κτλ.) όχι μόνο όσον αφορά τον τρόπο 

παράδοσης (δορυφόρος, μικροκύματα, καλώδια οπτικών ινών κτλ.) αλλά και το στυλ εκμάθησης 

ή τις απαιτήσεις του προγράμματος. 

  



 
 

Σχέδιο μαθήματος  

Διδακτική Ενότητα 1 - Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ που διεκδικούν τα δικαιώματα ιθαγένειάς 

τους 

 

Γνώσεις 
1. Γνώση των βασικών εμποδίων που αναφέρουν και αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ που διεκδικούν τα δικαιώματα ιθαγένειάς τους 
 
Προσέγγιση 
2. Κατανόηση των πιθανών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ. 

3. Εξέταση των πιθανών εμποδίων υπό το πρίσμα της διεκδίκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων. 
4. Συμβουλές προς τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ για την αποφυγή των πιθανών εμποδίων κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.   

 

Δεξιότητες 

5. Ικανότητα υποστήριξης και παροχής συμβουλών προς τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ για τον τρόπο υπέρβασης των πιθανών εμποδίων που 

παρουσιάζονται στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων ιθαγένειάς τους.  

6. Ικανότητα υποστήριξης των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ για την αποφυγή εμποδίων και κρίσιμων καταστάσεων. 
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Μάθημα 1: «Τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ στις χώρες 

υποδοχής»  

(3 ώρες = 180 λεπτά) 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 λεπτά 
 
 
 
 
10 λεπτά  

Ενότητα 1 - Εισαγωγή 
Εισαγωγή στη δομή της Ενότητας 1, καθώς και 
μαθησιακά αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα 
του Μαθήματος 1. 
 
Ενότητα 2 - Αξιολόγηση των γνώσεων στην αρχή 
της ενότητας 

 
αρχείο Word/PDF 
 
 
 
Κουίζ 
 

 

K1 15 λεπτά Ενότητα 3 - Προετοιμασία 
Βασικοί ορισμοί (ιθαγένεια της ΕΕ, δικαιώματα 
ιθαγένειας της ΕΕ)  

Βίντεο για το θέμα, 
Αρχείο Word/PDF 
 

Κοινωνική ένταξη, λόγοι κινητικότητας 

K1, A2 20 λεπτά 
  

Ενότητα 4 - Ανασκόπηση και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με την κοινωνική ένταξη και γιατί έχει 
σημασία   

Αρχείο Word/PDF με μια 
λίστα ερωτήσεων  

Κοινωνική ένταξη, λόγοι κινητικότητας  

K1, A2 20 λεπτά Ενότητα 5 - Παραπομπές Συνδέσεις προς 2 άρθρα Κοινωνική ένταξη, λόγοι κινητικότητας 
 

K1, A2 20 λεπτά Ενότητα 6 - Ανασκόπηση  Αρχείο Word/PDF με μια 
λίστα ερωτήσεων  

Βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ όταν 
διεκδικούν τα δικαιώματα ιθαγένειάς τους 
στην ΕΕ 
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K1, A2  20 λεπτά  Ενότητα 7 – Αναστοχασμος (μέρος Α)  
για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ όταν διεκδικούν 
δικαιώματα ιθαγένειας της ΕΕ 

Αρχείο Word/PDF με μια 
λίστα ερωτήσεων 

Εμπόδια στη διεκδίκηση δικαιωμάτων 

ιθαγένειας της ΕΕ 

K1, A2, A3 40 λεπτά Ενότητα 8 - Θεωρητικό μέρος 
Τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες 

της ΕΕ που ζουν στο εξωτερικό κατά τη διεκδίκηση 

των δικαιωμάτων τους. Εξέταση των πιθανών 

εμποδίων υπό το πρίσμα της διεκδίκησης 

συγκεκριμένων δικαιωμάτων 

PPT Δικαιώματα ιθαγένειας ΕΕ, πιθανά 

εμπόδια στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

 

K1, A2  15 λεπτά  Ενότητα 9 - Άσκηση (μέρος Β) 
για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ όταν διεκδικούν 
δικαιώματα ιθαγένειας της ΕΕ 

Συμπληρώστε τις 
δηλώσεις 

Εμπόδια στη διεκδίκηση δικαιωμάτων 

ιθαγένειας της ΕΕ 

K1, A2, A3 10 λεπτά Ενότητα 10 - Επισκόπηση (συμπεράσματα από το 
μάθημα) 

PPT  
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Μάθημα 2: «Προέλευση και αιτίες πίσω από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της 

ΕΕ» 

(3 ώρες = 180 λεπτά) 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 5 λεπτά Ενότητα 1 - Εισαγωγή 
σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα 
και το χρονοδιάγραμμα του Μαθήματος 2. 

αρχείο Word/PDF  

K1, A2, A3 15 λεπτά Ενότητα 2 - Άσκηση  
ανασκόπηση του Μαθήματος 1 

Συμπληρώστε την πρόταση 
(Κουίζ αντιστοίχισης) 

Βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ όταν 
διεκδικούν τα δικαιώματα ιθαγένειάς τους 
στην ΕΕ 

K1, A2 20 λεπτά Ενότητα 3 - Ανασκόπηση  Αρχείο Word/PDF με μια λίστα 
ερωτήσεων 

Ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών που 
εντοπίζονται στα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα 
ιθαγένειάς τους στην ΕΕ 

K1, A2 50 λεπτά Ενότητα 4 - Θεωρητικό μέρος 
Οι βασικές πηγές προέλευσης και αιτίες 
πίσω από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 
οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ 

PPT Οι βασικές πηγές προέλευσης και αιτίες 
πίσω από αυτά τα εμπόδια 
 

K1, A2 20 λεπτά Ενότητα 5 - Μελέτη περίπτωσης αρχείο Word/PDF Οι βασικές πηγές προέλευσης και αιτίες 
πίσω από αυτά τα εμπόδια 
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σχετικά με τις αιτίες πίσω από τα εμπόδια 
που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι 
πολίτες της ΕΕ 

 

K1, A2, A3 20 λεπτά Ενότητα 6 - Άσκηση 
Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των 
εμποδίων που εντοπίζονται  

Συμπληρώστε τις προτάσεις Ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών που 
εντοπίζονται στα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα 
ιθαγένειάς τους στην ΕΕ 

K1, A2, A3 15 λεπτά Ενότητα 7 - Ανασκόπηση 
επί του θέματος 

αρχείο Word/PDF Πηγές προέλευσης, αιτίες και κοινά 
χαρακτηριστικά των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα 
ιθαγένειάς τους στην ΕΕ 

K1, A2, A3 25 λεπτά Ενότητα 8 - Θεωρητικό μέρος 
κοινά χαρακτηριστικά των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα 
ιθαγένειάς τους στην ΕΕ 

PPT Ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών που 
εντοπίζονται στα βασικά εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα 
ιθαγένειάς τους στην ΕΕ 

 10 λεπτά Επισκόπηση (συμπεράσματα από το 
μάθημα) 

PPT  
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Μάθημα 3: «Συνέπειες των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ»  

(3 ώρες = 180 λεπτά) 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 5 λεπτά Ενότητα 1 - Εισαγωγή 
σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και 
το χρονοδιάγραμμα του Μαθήματος 3. 

αρχείο Word/PDF  

K1, A2, A3 15 λεπτά Ενότητα 2 - Άσκηση  
ανασκόπηση του Μαθήματος 2 

Συμπληρώστε την πρόταση 
(Κουίζ αντιστοίχισης) 

Πηγές προέλευσης, αιτίες και κοινά 
χαρακτηριστικά των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της 
ΕΕ όταν διεκδικούν τα δικαιώματα ιθαγένειάς 
τους στην ΕΕ 

A2, A4 20 λεπτά Ενότητα 3 - Παραπομπές 
Οι συνέπειες των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ 

Σύνδεσμος προς ένα 
άρθρο 

Συνέπειες των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ 
 

A2, A4 40 λεπτά Ενότητα 4 - Θεωρητικό μέρος  
Οι συνέπειες των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ 

PPT Συνέπειες των εμποδίων που αντιμετωπίζουν 
οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ 

 

A4, S6 30 λεπτά Ενότητα 5 - Μελέτη περίπτωσης 
σχετικά με τα εμπόδια και τις κρίσιμες 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ 

αρχείο Word/PDF Ικανότητα υποστήριξης και παροχής 

συμβουλών προς τους μετακινούμενους 

πολίτες της ΕΕ για την προφύλαξη από τα 
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πιθανά εμπόδια κατά τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων τους 

A4, S6 30 λεπτά Ενότητα 6 - Θεωρητικό μέρος 
Ορισμός των εμποδίων που μπορούν να 
αποφευχθούν 

PPT Υποστήριξη των μετακινούμενων πολιτών της 
ΕΕ για την αποφυγή εμποδίων και κρίσιμων 
καταστάσεων 

A4, S6 20 λεπτά Ενότητα 7 - Ανασκόπηση 
επί του θέματος 

αρχείο Word/PDF Ικανότητα υποστήριξης και παροχής 
συμβουλών προς τους μετακινούμενους 
πολίτες της ΕΕ για την αποφυγή των πιθανών 
εμποδίων κατά τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων τους  

 10 λεπτά Ενότητα 8 - Επισκόπηση (συμπεράσματα 
από το μάθημα) 

PPT  
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Μάθημα 4: «Πώς αντιμετωπίζονται τα εμπόδια των πολιτών της ΕΕ που διεκδικούν τα δικαιώματα 

ιθαγένειάς τους» 

(3 ώρες = 180 λεπτά) 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 5 λεπτά Ενότητα 1 - Εισαγωγή 
σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα και 
το χρονοδιάγραμμα της Ημέρας 4. 

αρχείο Word/PDF  

A2, A4, S6 15 λεπτά Ενότητα 2 - Άσκηση  
ανασκόπηση της Ημέρας 3 

Συμπληρώστε την 
πρόταση (Κουίζ 
αντιστοίχισης) 

Συνέπειες των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ, υποστήριξη και 
παροχή συμβουλών προς τους μετακινούμενους 
πολίτες της ΕΕ για την αποφυγή των πιθανών 
εμποδίων κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
τους 

A2, S5 30 λεπτά Ενότητα 3 - Μελέτη περίπτωσης 
σχετικά με τα εμπόδια και τις κρίσιμες 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ 

αρχείο Word/PDF Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να 
υπερβείτε τα εμπόδια 

A2, S5 50 λεπτά Ενότητα 4 - Θεωρητικό μέρος  
Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να 
υπερβείτε τα εμπόδια 

PPT Συμβουλές προς τους μετακινούμενους πολίτες 
της ΕΕ για την υπέρβαση των πιθανών εμποδίων 

A2, S5 20 λεπτά Ενότητα 5 - Ανασκόπηση 
επί του θέματος 

Σύνδεσμος προς ένα 
άρθρο και ένα  
αρχείο Word/PDF 

Συμβουλές προς τους μετακινούμενους πολίτες 
της ΕΕ για την υπέρβαση των πιθανών εμποδίων 
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A2, A3, S5 30 λεπτά Ενότητα 6 - Μελέτη περίπτωσης 
σχετικά με τα εμπόδια και τις κρίσιμες 
καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι 
μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ 

αρχείο Word/PDF Ικανότητα υποστήριξης και παροχής συμβουλών 
προς τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ για 
την υπέρβαση των πιθανών εμποδίων κατά τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους  

A3, A4, S5, S6 10 λεπτά Ενότητα 7 - Επισκόπηση (συμπεράσματα 
από το μάθημα) 

PPT  

 20 λεπτά Ενότητα 8 - Τελική αξιολόγηση Κουίζ για το υλικό της 
Ενότητας 1 
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Σχέδιο μαθήματος  

Διδακτική Ενότητα 2 - Βέλτιστες πρακτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ 

 
Γνώσεις 
1. Γνώση γύρω από τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές πολιτικής ένταξης 
2. Γνώση γύρω από τις υπηρεσίες της ΕΕ στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ που χρειάζονται βοήθεια ή συμβουλές 
  
Προσέγγιση 
3. Προτάσεις δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, οι οποίες θα μπορούσαν βελτιώσουν την πολιτική ένταξη των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ 

4. Ικανότητα προορατικής προσέγγισης των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ και ενημέρωσής τους σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής τους στους 

εκλογικούς καταλόγους, κατά την πρώτη επαφή τους με τον δημόσιο υπάλληλο. 

 
Δεξιότητες 
5. Ικανότητα προσδιορισμού των βέλτιστων πρακτικών με βάση την ανάλυση μεταβιβασιμότητας (transferability assessment) 

6. Ικανότητα υπόδειξης της κατάλληλης υπηρεσίας της ΕΕ στους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ που αναζητούν βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά τους 
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ΜΑΘΗΜΑ 1  
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Ενότητα Υλικό Θέματα 

K1, A3, A4, 
S5, S6 

5 λεπτά 
 
 
 
  

Ενότητα 1: Εισαγωγή 
Εισαγωγή σχετικά με τη δομή της 
Ενότητας 
 
 
 
 
  

Αρχείο PDF 
 
 
 
 
 
 

• Η Ενότητα αυτή θα διερευνήσει τις βέλτιστες 
πρακτικές στις 28 χώρες της ΕΕ, όσον αφορά 
την πρόσβαση στα δικαιώματα των πολιτών της 
ΕΕ.  

• Θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες της ΕΚ που είναι 
διαθέσιμες στους πολίτες της ΕΕ για τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.   

K1 15 λεπτά Ενότητα 2: Θεωρητικό μέρος 
Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 
πολιτική συμμετοχή των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ 
 

Αρχείο PPT Περιέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 
πολιτική συμμετοχή των μετακινούμενων πολιτών 
της ΕΕ 
 

K1 10 λεπτά Ενότητα 3: Άσκηση 
Πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ 

Διαδικτυακή Άσκηση Άσκηση σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ και τη συμμετοχή τους 
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K1, S5 5 λεπτά Ενότητα 4: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

Βίντεο Διαδραστικό βίντεο σχετικά με τον ορισμό των 
βέλτιστων πρακτικών 
 

K1, S5, A4 30 λεπτά Ενότητα 5: Ανασκόπηση 
Ενδιαφέρεται ο δήμος στον οποίο 
διαμένω για τα ζητήματα πολιτικής 
ένταξης των μετακινούμενων πολιτών 
της ΕΕ; 
 
Έχει κάνει κάτι ο δήμος μου για να 
βελτιώσει την πολιτική ένταξη των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ; 
 
Ανταλλαγή σκέψεων με άλλους 
συμμετέχοντες σε ένα διαδικτυακό 
φόρουμ  

Διαδικτυακός 
Αναστοχασμός 
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει αρκετές ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα της Ενότητας, π.χ.: 

• Τι γνωρίζω σχετικά με τους μετακινούμενους 
πολίτες της ΕΕ που ζουν στον δήμο μου; 

• Τι κάνει ο δήμος μου για να προσεγγίσει τους 
μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ; 

• Γιατί δεν συμμετέχουν οι μετακινούμενοι 
πολίτες της ΕΕ στις τοπικές εκλογές; 

K1, S5, A2, 
A3 

45 λεπτά Ενότητα 6: Θεωρητικό μέρος 

• Παρέχει έναν ορισμό των «βέλτιστων 
πρακτικών» 

• Επεξηγεί την έννοια της 
μεταβιβασιμότητας (transferability) 

• Περιγράφει το έργο του IMPEU όσον 
αφορά τον προσδιορισμό των 
βέλτιστων πρακτικών 

• Περιέχει αρκετά παραδείγματα 
«βέλτιστων πρακτικών» 

Αρχείο PPT Τα έγγραφα παρέχουν πληροφορίες  
σχετικά με τον ορισμό των βέλτιστων πρακτικών, 
την ανάλυση μεταβιβασιμότητας (transferability 
assessment) και την πολιτική συμμετοχή των 
πολιτών της ΕΕ    
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K1, S5,  10 λεπτά Ενότητα 7: Άσκηση 
Διαβάστε για το έργο «Participation 
Matters» (Η συμμετοχή έχει σημασία), το 
οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα στις 
βέλτιστες πρακτικές, και αξιολογήστε το 
με βάση τα κριτήρια μεταβιβασιμότητας 
(transferability) 

Διαδικτυακή Άσκηση Αξιολόγηση μιας πρακτικής 

S5 20 λεπτά Ενότητα 8: Μελέτη περίπτωσης 
Αξιολογήστε τη μεταβιβασιμότητα 
(transferability) 
 

Διαδικτυακή Μελέτη 
περίπτωσης 

Αξιολόγηση της μεταβιβασιμότητας (transferability) 
– μπορεί να λειτουργήσει για μένα; 

K1, S5, A3 40 λεπτά Ενότητα 9: Ατομική εργασία 
Ανάγνωση της έκθεσης σχετικά με τις 
βέλτιστες πρακτικές 

Αρχείο PDF Το έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση των 
βέλτιστων πρακτικών που έχουν προσδιορίσει οι 
εταίροι του IMPEU 

Συνολική 
διάρκεια 

180 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 2 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Ενότητα Υλικό Θέματα 

K1, A3, A4, 
S5 

5 λεπτά Ενότητα 1: Εισαγωγή  
Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τα 
μαθησιακά αποτελέσματα της Ημέρας 2 

Αρχείο PDF Οι βέλτιστες πρακτικές στις 28 χώρες της ΕΕ, όσον 
αφορά την πρόσβαση στα δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ 

K1, A3, A4, 
S5 

30 λεπτά Ενότητα 2: Θεωρητικό μέρος 
 

Αρχείο PPT  
 

Ανάλυση δύο βέλτιστων πρακτικών 
 

K1, A3, A4, 
S5 

20 λεπτά Ενότητα 3: Βίντεο 
Παρουσίαση διαφόρων βέλτιστων 
πρακτικών  

Αρχείο MP3 Βέλτιστες πρακτικές 
 

K1, A3, A4, 
S5 

10 λεπτά Ενότητα 4: Ανασκόπηση 
Σχετικά με το βίντεο: 

- Τι πιστεύετε για τις 
πρωτοβουλίες που 
παρουσιάζονται; 

- Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
στον δήμο σας;   

Βίντεο 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 5 ερωτήσεις 
σε σχέση με το(α) βίντεο 
  

K1, A3, A4, 
S5 

20 λεπτά Ενότητα 5: Θεωρητικό μέρος 
Περιγραφή, χρησιμοποιώντας 
παραδείγματα με ερωτήσεις και 
απαντήσεις, έγγραφα και άλλους 
πόρους, όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές που εφαρμόζουν οι δήμοι 
 

Διαδικτυακός 
Αναστοχασμός 
 

Διαφορές ανάμεσα στις καλές και τις κακές 
πρακτικές, με βάση την ανάλυση του IMPEU 
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K1, A3, A4, 
S5 

35 λεπτά Ενότητα 6: Άσκηση 
Σχεδιάστε τη βέλτιστη πρακτική για την 
κοινότητά σας 

Διαδικτυακή άσκηση Χαρακτηριστικά των βέλτιστων πρακτικών 

K1, A3, A4, 
S5 

30 λεπτά Ενότητα 7: Μελέτη περίπτωσης 
Κείμενο σχετικά με την πρακτική που 

εφαρμόζει ένας δήμος και απαντήσεις 

σε ορισμένες ερωτήσεις  

 

Διαδικτυακή μελέτη 
περίπτωσης 

Υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών  

K1, A3, A4, 
S5 

30 λεπτά Ενότητα 8: Ατομική εργασία 
Έκθεση αξιολόγησης από την 
εκστρατεία «Vote Brussels» 

Διαδικτυακή εργασία Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή 
υλοποίηση μιας εκστρατείας που έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ  

Συνολική 
διάρκεια 

180 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 3 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Ενότητα Υλικό Θέματα 

K1, A2, A3, S4 15 λεπτά Ενότητα 1: Επισκόπηση  
Ανακεφαλαίωση των Μαθημάτων 
1 & 2 

Αρχείο PDF  Βέλτιστες πρακτικές πολιτικής ένταξης 

K2, S6 5 λεπτά Ενότητα 2: Εισαγωγή  
Προγραμματισμός και μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Αρχείο PDF 
 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες της ΕΕ που είναι 
διαθέσιμες στους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ  

K2, S6 30 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση 
Γνωρίζετε κάποιες υπηρεσίες της ΕΕ 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι πολίτες της ΕΕ σε περίπτωση που 
έχουν απορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους; 

Διαδικτυακός Αναστοχασμός 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 5 ερωτήσεις 
σε σχέση με τα θέματα του μαθήματος 

K2, S6 40 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
• Παρουσίαση της υπηρεσίας «Η 

Ευρώπη σου - Συμβουλές» (Your 
Europe Advice ή YEA) 

• Περιπτώσεις με τις οποίες 
ασχολείται η υπηρεσία «Η 
Ευρώπη σου - Συμβουλές» 

Αρχείο PPT 
 
Σύνδεσμος προς ένα εξωτερικό 
βίντεο 
 
Διαθέσιμες εκθέσεις 
 

Τα έγγραφα θα παρέχουν πληροφορίες και 
περιεχόμενο σχετικά με τη λειτουργία της 
υπηρεσίας YEA και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν 
οι δημόσιοι υπάλληλοι να παραπέμπουν τους 
πολίτες σε αυτήν 

K2, S6 40 λεπτά Ενότητα 5: Θεωρητικό μέρος Αρχείο PPT 
 

Τα έγγραφα θα παρέχουν πληροφορίες και 
περιεχόμενο σχετικά με τη λειτουργία της 
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• Παρουσίαση της υπηρεσίας 
SOLVIT 

• Περιπτώσεις με τις οποίες 
ασχολείται η υπηρεσία SOLVIT 

Σύνδεσμος προς ένα εξωτερικό 
βίντεο 
 
Διαθέσιμες εκθέσεις 
 

υπηρεσίας SOLVIT και σε ποιες περιπτώσεις 
μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να παραπέμπουν 
τους πολίτες σε αυτήν 

K2, S6 15 λεπτά Ενότητα 6: Άσκηση  
Γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες 
SOLVIT και YEA 

Διαδικτυακή Άσκηση Με το αρχείο αυτό θα δοκιμαστούν οι γνώσεις των 
συμμετεχόντων σχετικά με τις υπηρεσίες SOLVIT 
και YEA 

K2, S6 15 λεπτά Ενότητα 7: Μελέτη περίπτωσης 
Γνώση σχετικά με τις υπηρεσίες 
SOLVIT και YEA 

Διαδικτυακή Μελέτη 
περίπτωσης 

Γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις 
υπηρεσίες SOLVIT και YEA 

Συνολική 
διάρκεια 

160 
λεπτά 
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ΜΑΘΗΜΑ 4 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Ενότητα Υλικό Θέματα 

K2, S6 5 λεπτά Ενότητα 1: Ανακεφαλαίωση  Αρχείο PPT 
 

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SOLVIT και 
YEA, παραδείγματα περιπτώσεων με τις οποίες 
ασχολούνται 

K2, S6 30 λεπτά Ενότητα 2: Θεωρητικό μέρος 
• Παρουσίαση του Κέντρου 

Επαφής Europe Direct (EDCC) 
• Περιπτώσεις με τις οποίες 

ασχολείται το Κέντρο Επαφής 
Europe Direct 

Αρχείο PPT 
Σύνδεσμος προς ένα εξωτερικό 
βίντεο 
Εκθέσεις δραστηριοτήτων του 
EDCC 
 
 
  

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του EDCC 
και τις περιπτώσεις στις οποίες οι δημόσιοι 
υπάλληλοι μπορούν να παραπέμψουν τους 
πολίτες σε αυτή την υπηρεσία   

K2, S6 30 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση 
Κέντρο Επαφής Europe Direct 

Αρχείο PDF Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του 
Κέντρου Επαφής Europe Direct και τις περιπτώσεις 
στις οποίες οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να 
παραπέμψουν τους πολίτες σε αυτή την υπηρεσία  
 

K2, S6 25 λεπτά Ενότητα 4: Άσκηση 
Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για 
την επίλυση αυτού του 
προβλήματος; 

Διαδικτυακή Άσκηση Διαφορές ανάμεσα στις υπηρεσίες SOLVIT, YEA και 
EDCC 

K2, S6 25 λεπτά Ενότητα 5: Θεωρητικό μέρος 
• Άλλες υπηρεσίες που είναι 

διαθέσιμες στους πολίτες 

Αρχείο PDF Πληροφορίες για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που 
έχουν στη διάθεσή τους οι μετακινούμενοι πολίτες 
της ΕΕ και πώς μπορούν να βοηθηθούν από αυτές  
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της ΕΕ (Ευρωπαϊκά Κέντρα 
Καταναλωτών, EURES, 
Enterprise Europe Network) 

 

K2, S6 20 λεπτά Ενότητα 6: Ανασκόπηση 
Τι πιστεύετε για τις υπηρεσίες που 
παρουσιάστηκαν; Πρέπει να 
«διαφημιστούν» πιο ενεργά;  

Διαδικτυακός Αναστοχασμός Συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν στη 
διάθεσή τους οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ και 
πώς μπορούν να βοηθηθούν από αυτές 

K2, S6 20 λεπτά Ενότητα 7: Μελέτη περίπτωσης 
 
Αντιστοιχίστε τις μελέτες 
περιπτώσεων με την κατάλληλη 
υπηρεσία 

Διαδικτυακή Μελέτη 
περίπτωσης 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν στη 
διάθεσή τους οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ και 
πώς μπορούν να βοηθηθούν από αυτές 

K2, S6 20 λεπτά Ενότητα 8: Ανακεφαλαίωση 
Σύνοψη της Ενότητας 2 
 

Αρχείο PPT • Οι βέλτιστες πρακτικές στις 28 χώρες της ΕΕ, 
όσον αφορά την πρόσβαση στα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ.  

• Υπηρεσίες της ΕΚ που είναι διαθέσιμες στους 
πολίτες της ΕΕ για τη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων τους 

K1, K2, A3, 
A4, S5, S6 

25 λεπτά Ενότητα 9: Τελική αξιολόγηση  Διαδικτυακό Κουίζ Κουίζ για όσα διδάχθηκαν στην Ενότητα 2 

Συνολική 
διάρκεια 

200 λεπτά    
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Σχέδιο μαθήματος  

Διδακτική Ενότητα 3 - Ε&Α «Μάθετε τα δικαιώματά σας ως Ευρωπαίος πολίτης» 

 
Γνώσεις 
1.  Ευρωπαϊκοί νόμοι και κανονισμοί για τα δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών 
  
Προσέγγιση 
2.  Ικανότητα μεταφοράς και χρήσης της κατάλληλης γνώσης για τον τρόπο με τον οποίο οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ ζουν με τα δικαιώματά τους 
3.  Ικανότητα προσδιορισμού των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ 
4. Ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 
 
Δεξιότητες 
5.  Κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες 

6.  Δημόσια διατύπωση επιχειρημάτων στήριξης 

7.  Σχέση μαθητείας 
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ΜΑΘΗΜΑ 1: Ξεκινώντας   
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1, A2, A3, 
S4, S5, S6 

10 λεπτά 
 

Ενότητα 0: Επισκόπηση-Μαθησιακοί 
στόχοι 
 
Εισαγωγή στη δομή της Ενότητας, καθώς 
και μαθησιακά αποτελέσματα και 
χρονοδιάγραμμα της Ημέρας 1. 
 
 

Παρουσίαση 
PowerPoint 

Συνολική επισκόπηση όλων των μαθημάτων και ενοτήτων 

 K1, A2, A3, 
S4, S5, S6 

10 λεπτά 
 
 
 
  

 
Ενότητα 1: Εισαγωγή - Κουίζ 
 
Κουίζ (Αξιολόγηση των γνώσεων στην 
αρχή της Ενότητας)  

 
 
Κουίζ (6 ερωτήσεις) 
 

 
Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τους μετακινούμενους 
πολίτες της ΕΕ  

A2, A3, A4, 
S4 

10 λεπτά Ενότητα 2 - Προετοιμασία: Τα 
δικαιώματά σας στην ΕΕ 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα 
εξωτερικό βίντεο: Τα 
δικαιώματα σας 
στην ΕΕ 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, στο YouTube, το οποίο 
παρουσιάζει ενδιαφέροντα και χρήσιμα σενάρια που 
σχετίζονται με τα περιεχόμενα της Ενότητας, όπως: 

• Δικαιώματα ιθαγένειας ΕΕ 
• Δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας των Ευρωπαίων 

πολιτών   
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K1, A2, A3, 
S4,   

20 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση  
σχετικά με τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
εξωτερικό, απαντώντας σε ερωτήσεις 
όπως: 
Γνωρίζω επακριβώς ποια είναι τα πλήρη 
δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
που ζουν στο εξωτερικό; 

 
  
Λίστα  10ερωτήσεων 
για ανασκόπηση 
σχετικά με την 
ελεύθερη 
μετακίνηση 
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 5 ερωτήσεις σε 
σχέση με τα θέματα της Ενότητας: Δικαιώματα των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά τα 
εξής: 

• Επισκόπηση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων 
πολιτών που ζουν στο εξωτερικό 

• Ιθαγένεια ΕΕ  

  30 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 

• Γενική επισκόπηση και λεπτομερείς 
περιγραφές των δικαιωμάτων των 
Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
εξωτερικό 

• Περιγραφή πρακτικών ζητημάτων και 
παραδειγμάτων για την καλύτερη 
κατανόηση του περιεχομένου της 
Ενότητας 

• Ενίσχυση του επιπέδου αντίληψης, 
επίγνωσης και κατανόησης των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων 
πολιτών που ζουν στο εξωτερικό 

PPT  Το PPT παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό και 
έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές ειδικές 
καταστάσεις και συνθήκες. 
 
Η Ενότητα διερευνά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών που ζουν στο εξωτερικό, τα οποία βρίσκονται 
στον πυρήνα αυτού του θέματος, συμπεριλαμβανομένων 
των εξής: 

• Ιθαγένεια ΕΕ 

• Επισκόπηση δικαιωμάτων (μετακινήσεις, διαμονή, 
ψηφοφορία κτλ.)  

K1, A2, A3, 
S4 

20 λεπτά Ενότητα 5: Άσκηση  
Δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
που ζουν στο εξωτερικό 

Διαδικτυακό Κουίζ  5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τα Βασικά 
δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
εξωτερικό 
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Συνολική 
διάρκεια 

100 λεπτά    

ΜΑΘΗΜΑ 2 - Δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

A2, S3 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία  
Σύντομη εισαγωγή στα θέματα & Βίντεο 
 

 
Εξωτερικό βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, στο YouTube 
από το Ευρ. Κοινοβούλιο, το οποίο 
παρουσιάζει ενδιαφέροντα και χρήσιμα 
σενάρια που σχετίζονται με τα περιεχόμενα 
της Ενότητας, όπως: 

• Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας 

στον χώρο Σένγκεν 

• Με έμφαση στην ελεύθερη κυκλοφορία 

εργαζομένων 

A2, S3, S4 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
εξωτερικό και τα ζητήματα που 
σχετίζονται με την καταχώριση διαμονής: 
Κατανοεί πλήρως ο ακροατής μου ποια 
είναι τα δικαιώματά του όσον αφορά την 
καταχώριση διαμονής;    

Διαδικτυακή ανασκόπηση που 
βασίζεται σε μια λίστα 10 
ερωτήσεων  
 
 
  

10 ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
για την καταχώριση διαμονής 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την ανοιχτή περιοχή  
απόκρισης, για να δώσουν τις σκέψεις και 
τις απαντήσεις τους. 

K1, A2, A3, S4 20 λεπτά Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης 
Δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών για 
την καταχώριση διαμονής 

Μελέτη περίπτωσης 
 

Σχόλια επί ενός υποθετικού σεναρίου και 
ανασκόπηση σχετικά με την αντίδρασή τους 
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εάν ένα τέτοιο σενάριο θα συνέβαινε 
πραγματικά. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την περιοχή  ανοιχτής 
απόκρισης, για να δώσουν τις σκέψεις και 
τις απαντήσεις τους. 

K1, A2, S 30 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
Περιγραφή και έγγραφα σχετικά με τους 
βασικούς πυλώνες της καταχώρισης 
διαμονής για τους Ευρωπαίους πολίτες 
που ζουν στο εξωτερικό  
 

PPT: 
Δικαιώματα ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής 
 

Τo έγγραφo (PPT) παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο για τα βασικά ζητήματα και 
σχετικές πληροφορίες για τα δικαιώματα 
των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με την 
καταχώριση διαμονής και την ελεύθερη 
κυκλοφορία  
  

Συνολική 
διάρκεια 

80 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 3 - Υγειονομική περίθαλψη 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 A2, A3, S4, S5 1 λεπτό Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

Εξωτερικό βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο,. στο YouTube, 
σχετικά με τα Δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη. Το βίντεο αφορά 
την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας:  

 A2, A3, S4, S5 15 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στο 
εξωτερικό όσον αφορά την πρόσβαση 
στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
και τις σχετικές διαδικασίες: 
Κατανοεί πλήρως ο μαθητής ποια είναι 
τα δικαιώματά του όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;    

Λίστα 5 ερωτήσεων για 
ανασκόπηση σχετικά με την 
υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ 
 
 
  

Το έγγραφο περιέχει 5 ερωτήσεις σχετικά με 
τα θέματα της Ενότητας, με ιδιαίτερη 
αναφορά στα εξής: 

• Δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη 

  

K1, A2, A3, S4 25 λεπτά Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης 
Δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη 

Παροχή 2 μελετών περίπτωσης, 
που ανακτήθηκαν από: ANEC 

2 μελέτες περίπτωσης σε αυτό το θέμα και 2 
ερωτήσεις  
Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την περιοχή  ανοιχτής 
απόκρισης, για να δώσουν τις σκέψεις και τις 
απαντήσεις τους. 

  A2, A3, S4, 
S5 

49 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
•  Δικαιώματα πρόσβασης στο 

σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, 

PPT  Το PPT παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο για τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την 
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διαδικασίες, προϋποθέσεις, 
σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά 
συστήματα  

 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, τα 
έγγραφα που απαιτούνται για την 
υγειονομική περίθαλψη και για τη θεραπεία 
σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Επιπλέον, 
απαριθμεί ενδιαφέρουσες πύλες της ΕΕ για 
το θέμα, όπως: Your Europe  κ.α 
(https://europa.eu/youreurope/citizens/heal
th/index_en.htm)  

Συνολική 
διάρκεια 

90 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 4 - Πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 K1, A2, A3, 
S4, S5 

2 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

Εξωτερικό βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο,  στο 
YouTube, το οποίο παρουσιάζει 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα σενάρια 
που σχετίζονται με τα περιεχόμενα 
της Ενότητας. Το βίντεο αφορά τους  
τους αποσπασμένους εργαζομένους 

 K1, A2, A3, 
S4, S5 

15 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με την επικοινωνία, την ακρόαση 
και την κατανόηση του συνομιλητή μας: 
Κατανοούν οι πολίτες και έχουν πλήρη 
επίγνωση των διαδικασιών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας;     

Λίστα 5 ερωτήσεων για ανασκόπηση  
 
 
  

Η ενότητα περιέχει 5 ερωτήσεις για 
ανασκόπηση σχετικά με τα θέματα 
της Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά 
στα εξής: Δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά 
την αγορά εργασίας  

 K1, A2, A3, 
S4, S5, S6 

63 λεπτά Ενότητα 3: Θεωρητικό μέρος 
• Διαδικασίες και προϋποθέσεις για 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
• Προαπαιτούμενα και ορισμός των 

διαδικασιών για την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας  

 

PPT  Το PPT παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο για τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 

• Ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων 

•  Δίκαιο της ΕΕ 

•  Εργαλεία της ΕΕ για την 
υποστήριξη της 
κινητικότητας των 
εργαζομένων 
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• Προτεινόμενες πηγές για 
ανάγνωση στο θέμα 

K1, A2, A3, S4 20 λεπτά Ενότητα 4: Άσκηση  
Δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας 

Κουίζ 5 ερωτήσεις, που ανακτήθηκαν από 
την πύλη«Η Ευρώπη σου», σχετικά 
με: τα δικαιώματα των ευρωπαίων 
πολιτών ως προς την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας 

Συνολική 
διάρκεια 

100 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 5 - Συμμετοχή στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο  

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 K1, A2, S4, S6 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Προτεινόμενη δραστηριότητα για 
ανασκόπηση 

Άσκηση 
 

Άσκηση που σχετίζεται με τη: 
•  Συμμετοχή στην πολιτική ζωή σε 

τοπικό επίπεδο. 
Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την περιοχή  ανοιχτής 
απόκρισης, για να δώσουν τις σκέψεις και 
τις απαντήσεις τους. 

 K1, A2, S4, S6 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με τη συμμετοχή των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ στην 
τοπική πολιτική ζωή: 
Γνωρίζουν οι πολίτες εάν και πώς 
μπορούν να συμμετέχουν στην τοπική 
πολιτική ζωή;    

Λίστα 5  ερωτήσεων για 
ανασκόπηση  
 
 
  

5 ερωτήσεις προς ανασκόπηση σχετικά με 
τα θέματα της Ενότητας, με ιδιαίτερη 
αναφορά στα εξής: 

•  Συμμετοχή στην πολιτική ζωή σε 
τοπικό επίπεδο 

  

 K1, A2, S4, S6 50 λεπτά Ενότητα 3: Θεωρητικό μέρος 
•  Το δικαίωμα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι στις εκλογές 
 

PPT  Το PPT  παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο για τη συμμετοχή των 
μετακινούμενων πολιτών στην πολιτική 
ζωή των κοινοτήτων τους και τα 
δικαιώματα έκφρασης της πολιτικής 
θέσης τους, όπως π.χ.:  
• ψηφοφορία σε τοπικές, εθνικές 
και ευρωπαϊκές εκλογές 
• συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο 
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K1, A2, A3, S4 10 λεπτά Ενότητα 4: Ασκήσεις 
 Συμμετοχή στην πολιτική ζωή σε τοπικό 
επίπεδο 

Απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής 

Απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής: 
Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε για τις 
δυνατότητες συμμετοχής στην πολιτική 
ζωή σε τοπικό επίπεδο; 

Συνολική 
διάρκεια 

90 λεπτά    

ΜΑΘΗΜΑ 6 - Ευρωπαϊκές εκλογές 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 K1, A2, A3, 
S4, S5 

4 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

Εξωτερικό βίντεο 
 

Εξωτερικό βίντεο, στο YouTube, 
για το δικαίωμα του εκλέγειν στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
 

 K1, A2, A3, 
A4, S4, S5 

20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
Γνωρίζουν οι πολίτες τις διαδικασίες 
υποβολής υποψηφιότητας για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές; ? 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν 
ανασκόπηση της ερώτησης: 
«Τι θα συνιστούσατε σε έναν Ευρωπαίο 
μετακινούμενο πολίτη, προκειμένου να 
ψηφίσει τις εκλογές της ΕΕ στη χώρα 
υποδοχής;»  

Oι συμμετέχοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν την περιοχή 
αξιολόγησης ανοιχτής απόκρισης, 
κάτω από την ερώτηση, για να 
γράψουν οποιεσδήποτε ιδέες 
σχετικά με αυτήν την ερώτηση. 

K1, A2, A3, 
S4 

20 λεπτά Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης 
 

Σχολιασμός άρθρου και απάντηση σε 2 
ερωτήσεις 

Σχετικά με τη δημοκρατική 
συμμετοχή των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ στις ευρωπαϊκές 
εκλογές 
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 K1, A2, A3, 
S4, S5 

36 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
• Το δικαίωμα του εκλέγειν και του 

εκλέγεσθαι στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

PPT  Το PPT παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο για την ιστορία των 
εκλογών της ΕΕ, Ψηφοφορία στα 
μέλη της ΕΕ, Εκλογές της ΕΕ, 
Δικαιώματα ψήφου για τους 
πολίτες της ΕΕ που ζουν στο 
εξωτερικό, το δικαίωμα του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι των 
Ευρωπαίων πολιτών στις εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Συνολική 
διάρκεια 

80 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 7- Ποιος υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ και ποια εργαλεία έχουν στη διάθεσή τους για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

τους; 

 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

Εξωτερικό βίντεο 
 

Το βίντεο με τίτλο «Έχετε τη γνώμη 
σας - η φωνή σας έχει σημασία» 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία διαβούλευσης των 
πολιτών. 

K1, A5, S5 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
  

Λίστα 3 ερωτήσεων για ανασκόπηση  
 
 
   

Το έγγραφο περιέχει 3 ερωτήσεις 
σχετικά με τα θέματα της Ενότητας, 
με ιδιαίτερη αναφορά στην 
Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, 
το δικαίωμα αναφοράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στη 
χάραξη πολιτικής της ΕΕ 

K1, A5, S5 10 λεπτά Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης Απάντηση ή προβληματισμός σχετικά με 
μια ερώτηση 

Μια ερώτηση που χρησιμοποιείται 
ως μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές 
πρέπει να σκεφτούν πώς 
θα εκπονήσουν μια πρόταση για την 
προώθηση των διαθέσιμων 
εργαλείων για να βοηθήσουν τους 
μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 
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K1, A5, S5 30 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
Ποιος υποστηρίζει τους ευρωπαίους 
μετακινούμενους πολίτες και ποια 
εργαλεία έχουν για να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους; 

PPT  Το PPT παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο αναφορικά με τα εξής: 
• Πώς γίνεται η αναφορά μιας 
παραβίασης δικαιωμάτων; 

• Πώς να υποβάλετε 
καταγγελία όταν δεν γίνονται 
σεβαστά τα δικαιώματα 

• Αναφορές 

• Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

• Δημόσιες διαβουλεύσεις και 
τρόποι παροχής σχολίων 

• Η συνειδητοποίηση των 
πλήρων δικαιωμάτων και η 
εφαρμογή της σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
και καταστάσεις 

K1, A2, A3, S4 20 λεπτά Ενότητα 5: Άσκηση 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Απάντηση σε 5 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής: 
Σε περίπτωση μη σεβασμού των 
δικαιωμάτων: Πώς μπορεί ένα 
άτομο να αναφέρει μια παραβίαση 
των δικαιωμάτων του; Τι πρέπει να 
κάνει σε αυτή την περίπτωση; 

Συνολική 
διάρκεια 

90 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 8- Τι μπορεί να κάνει ένας μετακινούμενος πολίτης της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του; 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

 K1, A2, S4, S6 2 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

Εξωτερικό βίντεο 
 

Το βίντεο δείχνει πώς το Δικαστήριο 
προστατεύει τα δικαιώματα των 
πολιτών. 

 K1, A2, S4, S6 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
  

4 ερωτήσεις για ανασκόπηση   4 ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα 
της Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά 
στα εξής: 

• δικαιώματα και παραβίαση των 
δικαιωμάτων.  

• Μπορείτε να ονομάσετε 
παραβίαση των δικαιωμάτων 
της ΕΕ; 

• Σε ποιον μπορεί ένας ευρωπαίος 
μετακινούμενος πολίτης να 
αναφέρει παραβίαση 
δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο; 

• Ποιο θεσμικό όργανο της ΕΕ 
είναι υπεύθυνο για την 
αναφορά παραβίασης; 

• • Πιστεύετε ότι έχετε ήδη 
αρκετές πληροφορίες σχετικά 
με αυτό το ζήτημα από τον Δήμο 
σας; 
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K1, A2, A3, S4 15 λεπτά Ενότητα 3: Άσκηση 
Θεσμοί υποστήριξης της ΕΕ 
Διαμεσολαβητής 
 

Κουίζ- ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
σχετικά με την παραβίαση των 
δικαιωμάτων των Ευρωπαίων 
πολιτών 

 K1, A2, S4, S6 28  λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος: Τι μπορεί 
να κάνει ένας μετακινούμενος πολίτης 
της ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων του; 

PPT  Το PPT παρέχει πληροφορίες και 
περιεχόμενο σχετικά με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τους 
τύπους παραβίασης, «τι μπορεί να 
κάνει ένας πολίτης σε περίπτωση 
παραβίασης των δικαιωμάτων του 
σε εθνικό επίπεδο και τα διαθέσιμα 
εργαλεία στην ΕΕ. Παρέχει μια 
επισκόπηση των διαδικασιών για 
τον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί τα 
δικαιώματά του σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις και πλαίσια, μέσω του 
Διαμεσολαβητή. 
Πώς να επικοινωνήσετε απευθείας 
με τα θεσμικά όργανα και τους 
συμβουλευτικούς φορείς της ΕΕ. 

K1, A2, A2, 
S4, S5, S6 

30 λεπτά Ενότητα 5: Τελική αξιολόγηση της 
γνώσης και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν 

20 ερωτήσεις για αξιολόγηση Ερωτηματολόγιο που περιέχει 20 
ερωτήσεις για την αξιολόγηση του 
επιπέδου μάθησης των 
συμμετεχόντων όσον αφορά τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απέκτησαν 
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Συνολική 
διάρκεια 

95 λεπτά    

 

 

Σχέδιο μαθήματος  

Διδακτική Ενότητα 4 – Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο εξωτερικό 

 
Γνώσεις 

1. Ευρωπαϊκοί νόμοι και κανονισμοί, και πρακτική εφαρμογή τους σε ζητήματα κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ. 

 
Προσέγγιση 

2. Ικανότητα υποστήριξης των μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, ώστε να γνωρίζουν, να κατανοούν και να ασκούν τα πολιτικά και κοινωνικά τους 
δικαιώματα. 

3. Ικανότητα ταυτοποίησης των κοινωνικών ζητημάτων και της ανοχής. 
4. Ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. 

Δεξιότητες 
5. Υποθέσεις και δεδομένα σχετικά με τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και την αξία τους. 
6. Παροχή συμβουλών προς τους μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ σχετικά με την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. 
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Μάθημα 1  
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1, A2, A3, 
A4, S5, S6 
 

30 λεπτά 
 
 
 
 

Ενότητα 1: Εισαγωγή 
Εισαγωγή στη δομή της Ενότητας, 
περιεχόμενο του μαθήματος, μαθησιακά 
αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα της 
Ημέρας 1. 
 
Ενότητα 2: Ανασκόπηση των 
μαθησιακών προσδοκιών. 
 
Ενότητα 3: Κουίζ (Αξιολόγηση των 
γνώσεων στην αρχή της Ενότητας) 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα PPT 
 
Ερωτήσεις για ανασκόπηση 
 
Κουίζ 
 

Η Ενότητα θα εστιάσει στα 
κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ, περιγράφοντας 
τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές 
για την ενθάρρυνση της ένταξής 
τους στη χώρα υποδοχής. Εισαγωγή 
στη Ενότητα και περιεχόμενο. 
Το κουίζ θα περιέχει ερωτήσεις 
σχετικά με τα θέματα της Ενότητας: 
· Δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας 
· Διακρίσεις και ξενοφοβία 
· Μη απόκτηση ιθαγένειας λόγω 
έλλειψης πληροφοριών σχετικά με 
τα απαιτούμενα έγγραφα 
  Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές 
εκλογές 
· Δικαιώματα διαμονής 
· Προβλήματα με την επικύρωση 
τίτλων ξένων πανεπιστημίων 
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· Μη απόκτηση ιθαγένειας λόγω 
έλλειψης πληροφοριών σχετικά με 
τα απαιτούμενα έγγραφα 
· Το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές. 

K1, A2, S5 30 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρία 

• Βασικό θεσμικό, νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο για τους μετακινούμενους 
πολίτες της ΕΕ 

• Εφαρμογή του θεσμικού, νομικού 
και πολιτικού πλαισίου για την 
ενσωμάτωση των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ  

Σύνδεσμος προς ένα PPT  Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο 
σχετικά με το βασικό θεσμικό, 
νομικό και πολιτικό πλαίσιο για τους 
μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ και 
την εφαρμογή του για την 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία 
της χώρας υποδοχής 

K1, A2 15 λεπτά Ενότητα 5: Βίντεο Σύνδεσμοι προς 3 βίντεο Τα βίντεο θα παρουσιάζουν 
πληροφορίες για τους φορείς που 
εμπλέκονται στη νομοθεσία, τη 
δικαιοδοσία και την πολιτική ζωή 
της Ευρώπης. 
 

K1, A2, A4 25 λεπτά Ενότητα 6: Συζήτηση 
Κατανόηση των νομικών εννοιών και των 
θεσμικών, νομικών και πολιτικών 
πλαισίων αναφορικά με την 
ενσωμάτωση των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ 

Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
μελέτη και συζήτηση  
 
 

Το έγγραφο θα περιέχει 
τουλάχιστον 8 ερωτήσεις σχετικά με 
τα θέματα της Ενότητας, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Εφαρμογή του θεσμικού, 
νομικού και πολιτικού πλαισίου 
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για την ενσωμάτωση των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ 

S5 25 λεπτά Ενότητα 7:Άσκηση 
 
 
 

Κουίζ Το κουίζ περιέχει ερωτήσεις για τα 
πολιτικά δικαιώματα των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ  
 

K1, A2, A4 15 λεπτά Ενότητα 8: Μελέτη περίπτωσης Έγγραφο με μια μελέτη περίπτωσης για 
την πρακτική εφαρμογή της γνώσης που 
αποκτήθηκε στο θεωρητικό μέρος. 
 
  

Το έγγραφο θα περιγράφει ένα 
πρακτικό παράδειγμα εφαρμογής 
του θεσμικού και νομικού πλαισίου 
στην ενσωμάτωση των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ, για 
την καλύτερη διαχείριση και 
κατανόηση των περιπτώσεων που 
αντιμετωπίζουν οι αρμόδιοι σε 
καθημερινή βάση 

K1, A2, A4, 
S5, 

15 λεπτά Ενότητα 9: Παραπομπές Σύνδεσμος προς ένα άρθρο Το κείμενο θα παρέχει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τους 
θεσμούς της ΕΕ 

K1, A2, A4 10 λεπτά Ενότητα 10: Παιχνίδι ρόλων Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, στην 
οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναλάβουν 
τον ρόλο ενός μετακινούμενου πολίτη της 
ΕΕ σε μια σειρά από διαφορετικές 
περιπτώσεις.  

Το παιχνίδι ρόλων θα καλύπτει τα 
περιεχόμενα της Ενότητας που 
σχετίζονται με τα δικαιώματα του 
εκλέγειν/εκλέγεσθαι και της 
διαμονής 
 

ΣΥΝΟΛΟ 165 λεπτά    
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Μάθημα 2 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1, S5 20 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Γενικά βίντεο με επισκόπηση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ 
 

Συνδέσεις προς 5 βίντεο 
 

Τα βίντεο θα παρουσιάζουν τα 
διάφορα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ. 
 

K1, A2, A4 30 λεπτά Ενότητα 2: Θεωρία 
Μια επισκόπηση των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ 

Σύνδεσμος προς ένα PPT  
 
 
  

Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο για 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των μετακινούμενων πολιτών της 
ΕΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στα 
εξής: 

• Δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές 
και τις τοπικές εκλογές 

• Δικαιώματα διαμονής 

K1, A2, A4, S5, 
S6 

20 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση 
Σχετικά με τα δικαιώματα διαμονής και 
τα εκλογικά δικαιώματα των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ και πώς 
αυτά επηρεάζουν την ενσωμάτωσή τους: 
Κατανοούν οι πολίτες τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους ως μετακινούμενοι 
πολίτες της ΕΕ; 

 
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
ανασκόπηση 

Το έγγραφο θα περιέχει ερωτήσεις 
σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά 
στα εξής: 
• Δικαιώματα διαμονής και 
εκλογικά δικαιώματα των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ 



 
 

  

                                            

D3.3 Εγχειρίδιο εκπαιδευτή 

41 

 

K1, A2, S5, S6 15 λεπτά Ενότητα 4: Παιχνίδι ρόλων 
«Το έχω καταλάβει σωστά;» 

 

Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, στην 
οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναλάβουν 
τον ρόλο ενός μετακινούμενου πολίτη της 
ΕΕ. Ο εκπαιδευτής θα ακολουθεί τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στη 
μεθοδολογία ηλεκτρονικής εκμάθησης  
 

Το παιχνίδι ρόλων θα καλύπτει τα 
περιεχόμενα της Ενότητας που 
σχετίζονται με τα ακόλουθα: 

• Δικαιώματα διαμονής 

• Εκλογικά δικαιώματα 
 

K1, S5 5 λεπτά Ενότητα 5: Βίντεο Σύνδεσμος προς ένα βίντεο Δικαιώματα και υποχρεώσεις όταν 
ταξιδεύουμε στην Ευρώπη 

Συνολική 
διάρκεια 

105 λεπτά    
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Μάθημα 3 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 15 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Δραστηριότητα συλλογισμού  

Εξέταση διαφορετικών καταστάσεων και 
συνθηκών γύρω από το θέμα 
 

Το έγγραφο περιέχει μια 
ανασκόπηση των περιεχομένων 
της Ενότητας, συγκεκριμένα: 

• Δυσκολίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας 

• Διακρίσεις και ξενοφοβία 

• Επικύρωση τίτλων ξένων 
πανεπιστημίων  

S5 10 λεπτά Ενότητα 2: Παραπομπές Σύνδεσμος προς ένα άρθρο Το έγγραφο θα παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την 
επικύρωση τίτλων σπουδών 

K1, A3, A4 50 λεπτά Ενότητα 3: Θεωρία 
Ενίσχυση της κατανόησης των βασικών 
εννοιών που σχετίζονται με την 
ενσωμάτωση των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ 
  

 
 Σύνδεσμος προς ένα PPT ή/και ένα άρθρο 
 
 
  

Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο για 
τις βασικές έννοιες που σχετίζονται 
με την ενσωμάτωση των 
μετακινούμενων πολιτών, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Δυσκολίες πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας 

• Διακρίσεις και ξενοφοβία 

• Μη απόκτηση ιθαγένειας λόγω 
έλλειψης πληροφοριών 
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σχετικά με τα απαιτούμενα 
έγγραφα 

• Προβλήματα με την επικύρωση 
τίτλων ξένων πανεπιστημίων 

K1, A2, A3, A4, 
S5, S6 

20 λεπτά Ενότητα 4: Ανασκόπηση 
Σχετικά με τις δυσκολίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας λόγω των 
διακρίσεων και τα προβλήματα την 
επικύρωσης τίτλων ξένων 
πανεπιστημίων. 

Έγγραφο με μια σειρά στοιχείων για 
συλλογισμό και ανάλυση. 

Ενσωμάτωση των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ 

K1, A2, A4 15 λεπτά Ενότητα 5: Μελέτη περίπτωσης 
Σχετικά με τις δυσκολίες στην 
ενσωμάτωση των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ 

Έγγραφο με μια μελέτη περίπτωσης για 
την πρακτική εφαρμογή της γνώσης γύρω 
από τις διακρίσεις και την ξενοφοβία. 

Η περίπτωση αυτή θα αφορά τα 
ζητήματα της ξενοφοβίας, των 
διακρίσεων και της ενσωμάτωσης 
των μετακινούμενων πολιτών της 
ΕΕ. 

S5 20 λεπτά Ενότητα 6: Παραπομπές Συνδέσεις προς 2 κείμενα. Τα κείμενα θα εξετάζουν τα 
ζητήματα της ξενοφοβίας, των 
διακρίσεων, των ίσων ευκαιριών 
και της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας 

Συνολική 
διάρκεια 

135 λεπτά    
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Μάθημα 4 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 15 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Άσκηση 
 

 
Κουίζ 
 

Ερωτήσεις που σχετίζονται με τις 
αρμοδιότητες των εθνικών και 
τοπικών αρχών και τα πολιτικά 
δικαιώματα των πολιτών 
 

K1, A2 30 λεπτά Ενότητα 2: Θεωρία 
Αρμοδιότητες των εθνικών και τοπικών 
αρχών 

 
Σύνδεσμος προς ένα PPT 
 
 
  

Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο για 
τις βασικές έννοιες, με ιδιαίτερη 
αναφορά στα εξής: 

• Αρμοδιότητες των 
εθνικών και τοπικών 
αρχών 

K1, A2, S6 30 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση 
Σχετικά με τις αρχές που είναι αρμόδιες 
για την ενσωμάτωση των 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ. 

Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
ανασκόπηση σχετικά με τον ρόλο των 
αρχών. 

Το έγγραφο θα περιέχει ερωτήσεις 
σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά 
στα εξής: 

• Αρμοδιότητες των 
εθνικών και τοπικών 
αρχών 

S5 25 λεπτά Ενότητα 4: Παραπομπές Συνδέσεις προς 4 σύντομα κείμενα Το άρθρο θα καλύπτει θέματα που 
σχετίζονται με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, τις 
οικογενειακές παροχές, τα 
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επιδόματα ανεργίας και τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

K1, A2, A4 15 λεπτά Ενότητα 5: Παιχνίδι ρόλων 
Κατανόηση των αρμοδιοτήτων των 
εθνικών και τοπικών αρχών από τη 
σκοπιά των μετακινούμενων πολιτών της 
ΕΕ 

Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, στην 
οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναλάβουν 
τον ρόλο ενός μετακινούμενου πολίτη της 
ΕΕ σε διαφορετικές περιστάσεις. 

Αρμοδιότητες των εθνικών και 
τοπικών αρχών 
 

Συνολική 
διάρκεια 

115 λεπτά    
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Μάθημα 5 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 20 λεπτά Ενότητα 1: Παραπομπές & Ανασκόπηση 
 

Σύνδεσμος προς ένα άρθρο και ερωτήσεις 
για ανασκόπηση 

Η δραστηριότητα θα αφορά 
ζητήματα που σχετίζονται με το 
περιεχόμενο της Ενότητας, όπως 
π.χ.: 
• Μορφές συμμετοχής των 

μετακινούμενων πολιτών της 
ΕΕ στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή των χωρών υποδοχής 

K1, A2, A3, A4 30 λεπτά Ενότητα 2: Θεωρία 
• Μορφές συμμετοχής στην 

κοινωνική και πολιτική ζωή των 
χωρών υποδοχής 

Σύνδεσμος προς ένα PPT Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο 
σχετικά με τη συμμετοχή των 
ενδοκοινοτικών μεταναστών στην 
κοινωνική και πολιτική ζωή των 
χωρών υποδοχής, όπως η 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η 
συμμετοχή σε συνελεύσεις και στη 
λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή σε 
οργανώσεις της γειτονιάς και της 
κοινότητας. 

K1, A3, A4 30 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση 
Σχετικά με τις διαφορετικές μορφές 
συμμετοχής των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ στην κοινωνική και 

  
Έγγραφο με σύνδεσμο προς ένα άρθρο και 
μερικές ερωτήσεις για ανασκόπηση 
 

Το έγγραφο θα περιέχει ερωτήσεις 
σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά 
στις διαφορετικές μορφές 
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πολιτική ζωή των διαφόρων χωρών 
υποδοχής: Πώς αλληλεπιδρούν οι 
μετανάστες από διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες με την κοινωνία της 
χώρας υποδοχής τους; 

 
  

κοινωνικής και πολιτικής 
συμμετοχής. 

K1, A2, A3, A4, 
S6 

25 λεπτά Ενότητα 4: Μελέτη περίπτωσης 
 

Έγγραφο με μια μελέτη περίπτωσης για 
την πρακτική εφαρμογή της γνώσης που 
αποκτήθηκε στο θεωρητικό μέρος. 

Το έγγραφο θα περιγράφει ένα 
πρακτικό παράδειγμα για τη 
συμμετοχή των μετακινούμενων 
πολιτών της ΕΕ στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή των χωρών υποδοχής 

K1, A2, S5, S6 15 λεπτά Ενότητα 5: Παιχνίδι ρόλων 
 

Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, στην 
οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναλάβουν 
τον ρόλο ενός μετακινούμενου πολίτη της 
ΕΕ 

Η δραστηριότητα θα αφορά 
διαφορετικές καταστάσεις που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή στην 
πολιτική και κοινωνική ζωή. 

S5 40 λεπτά Ενότητα 6: Πρόσθετες παραπομπές Σύνδεσμος προς ένα άρθρο για την 
πολιτική συμμετοχή 

Πολιτική συμμετοχή 

K1, A3, S5 10 λεπτά Ενότητα 7: Βίντεο 
 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, π.χ. 
στο YouTube, το οποίο 
παρουσιάζει ενδιαφέρουσες και 
χρήσιμες ιστορίες πολιτικής και 
κοινωνικής συμμετοχής 
μετακινούμενων πολιτών της ΕΕ. 

K1, K2, A3, A4, 
A5, S6, S7, S8, 
S9, S10 

15 λεπτά Ενότητα 8: Σύνοψη ολόκληρου του 
περιεχομένου 

Έγγραφο με τη σύνοψη των περιεχομένων 
της Ενότητας  

Το έγγραφο θα περιέχει μια 
σύνοψη των βασικών στοιχείων 
περιεχομένου, εννοιών και 
ζητημάτων από ολόκληρη την 
εκπαιδευτική Ενότητα 
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K1, A2, A3, A4, 
S5, S6 

15 λεπτά Ενότητα 9: Τελική αξιολόγηση της 
γνώσης και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν 

Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
αξιολόγηση 

Ερωτηματολόγιο που περιέχει 
τουλάχιστον 15 ερωτήσεις για την 
αξιολόγηση του επιπέδου μάθησης 
των συμμετεχόντων όσον αφορά 
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απέκτησαν. Τα ζητήματα θα 
περιλαμβάνουν:  
• Δυσκολίες πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας 
• Διακρίσεις και ξενοφοβία 
• Μη απόκτηση ιθαγένειας λόγω 
έλλειψης πληροφοριών σχετικά με 
τα απαιτούμενα έγγραφα 
• Δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές και τις 
τοπικές εκλογές  
• Δικαιώματα διαμονής 
• Προβλήματα με την επικύρωση 
τίτλων ξένων πανεπιστημίων 
• Μη απόκτηση ιθαγένειας λόγω 
έλλειψης πληροφοριών σχετικά με 
τα απαιτούμενα έγγραφα 
• Το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές. 

Συνολική 
διάρκεια 

200 λεπτά    
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Σχέδιο μαθήματος  

Διδακτική Ενότητα 5 - Διαπολιτισμική επικοινωνία 

 
Γνώσεις 
1. Γνώσεις γύρω από τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους επικοινωνίας σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης 
προβλημάτων, της προφορικής και συναισθηματικής επικοινωνίας, με ειδική αναφορά στη διαπολιτισμική επικοινωνία στον χώρο εργασίας 
2. Κατανόηση και προορατική διαπροσωπική προσέγγιση 
 
Προσέγγιση 
3. Κατανόηση των πιθανών πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ. 
4. Ικανότητα αναγνώρισης των κοινωνικών ζητημάτων και των ζητημάτων ανοχής. 
5. Ικανότητα διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων, συμπεριφορών, πολιτισμικών διαφορών, και αποτελεσματική προσέγγιση επικοινωνίας. 
    
Δεξιότητες 
6. Ενεργητική ακρόαση 
7. Προσαρμογή του στυλ επικοινωνίας ανάλογα με το ακροατήριο 
8. Φιλικότητα 
9. Αποκρισιμότητα 
10. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση 
11. Γλωσσικές δεξιότητες - αποτελεσματική επικοινωνία στη γλώσσα του συνομιλητή μας 
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ΜΑΘΗΜΑ 1  
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1, K2, A3, 
A4, S7, 
S10, S11 

20 λεπτά 
 
 
 
  

Ενότητα 1: Εισαγωγή 
Εισαγωγή στη δομή της Ενότητας, καθώς 
και μαθησιακά αποτελέσματα και 
χρονοδιάγραμμα της Ημέρας 1. 
 
 
Κουίζ (Αξιολόγηση των γνώσεων στην 
αρχή της Ενότητας)  

 
 
 
 
 
 
Σύνδεσμος προς ένα Κουίζ 
 

Η Ενότητα θα διερευνήσει τις 
διαπολιτισμικές διαφορές με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωποι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Επικοινωνία σε έναν πολυπολιτισμικό 
χώρο εργασίας 

• Διαπολιτισμική επικοινωνία 

• Ο αντίκτυπος του πολιτισμού στις 
ανθρώπινες σχέσεις 

• Κατανόηση και αξιολόγηση του 
συνομιλητή μας  

K1 10 λεπτά Ενότητα 2: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, π.χ. στο 
YouTube, το οποίο παρουσιάζει 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα σενάρια που 
σχετίζονται με τα περιεχόμενα της 
Ενότητας, όπως: 

• Ακρόαση, παρατήρηση και δράση 
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• Βασικά εργαλεία και τεχνικές για 
αποτελεσματική συνομιλία και άμεση 
διαπολιτισμική επικοινωνία 

 

K1, A5, S6 15 λεπτά Ενότητα 3: Ανασκόπηση 
σχετικά με την επικοινωνία με τον 
συνομιλητή μας, απαντώντας σε 
ερωτήσεις όπως: 
Κατανοεί ο συνομιλητής μου αυτά που 
λέω; 

 
  
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων 
για ανασκόπηση  
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 5 
ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Στυλ επικοινωνίας, διαχείριση 
πολιτισμικών διαφορών  

• Πολιτισμικά ζητήματα ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

K1, A5, S6 15 λεπτά Ενότητα 4: Μελέτη περίπτωσης  
Προκλήσεις όσον αφορά τη 
διαπολιτισμική επικοινωνία 

Αρχεία PDF Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις 
προκλήσεις στη διαπολιτισμική 
επικοινωνία; 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9, 
S11 

30 λεπτά Ενότητα 5: Θεωρητικό μέρος 

• Βασικά και συχνά εμπόδια και 
φραγμοί στην επικοινωνία με άτομα 
από διαφορετικές χώρες 

• Αποτελεσματική επικοινωνία με 
διαφορετικά ακροατήρια-στόχους 

• Αποτελεσματικές μέθοδοι και στυλ 
επικοινωνίας σε διαπολιτισμικό 
περιβάλλον  

Σύνδεσμος προς ένα PPT / άρθρο & 
μια μελέτη περίπτωσης (ζητήστε 
από τους συμμετέχοντες να 
συστηθούν στη μητρική τους 
γλώσσα και, στη συνέχεια, ζητήστε 
από τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες που δεν μιλούν αυτή 
τη γλώσσα να μαντέψουν τι 
ειπώθηκε)  
Αυτό μπορεί επίσης να γίνει μέσω 

βίντεο (τα οποία έχουν 

προετοιμάσει οι εταίροι) 

Τα έγγραφα θα παρέχουν πληροφορίες 
και περιεχόμενο αναφορικά με τις 
βασικές έννοιες γύρω από τη 
«Διαπολιτισμική επικοινωνία» και την 
«Προσαρμογή στο πολιτισμικό σοκ», 
καθώς και μια ανάλυση των 
διαπολιτισμικών διαφορών  
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A3, A4, A5, 

S7, S10, S11 

20 λεπτά Ενότητα 6: Άσκηση 
Διαπολιτισμική επικοινωνία, 
Πολιτισμικές διαφορές, Προσεγγίσεις και 
στυλ επικοινωνίας 

Κουίζ  «Διαπολιτισμική επικοινωνία», 
«Προσαρμογή στο πολιτισμικό σοκ», 
Αποτελεσματικές προσεγγίσεις και στυλ 
επικοινωνίας 

Συνολική 
διάρκεια 

110 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 2 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, π.χ. στο 
YouTube, το οποίο παρουσιάζει 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα σενάρια που 
σχετίζονται με τα περιεχόμενα της 
Ενότητας, όπως: 

• Στυλ διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
 

K1, A5, S6 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με το στυλ προφορικής και μη 
προφορικής επικοινωνίας και πώς αυτό 
επηρεάζει την αποτελεσματική 
επικοινωνία με τον συνομιλητή μας: 
Εκφράζει ο συνομιλητής μου αυτά που 
θέλει όντως να πει; Πώς μπορώ να 
κερδίσω αποτελεσματικά την προσοχή 
και την κατανόηση του συνομιλητή μου;  

 
  
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων 
για ανασκόπηση  
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 5 
ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Προκλήσεις που σχετίζονται με την 
πολυπολιτισμικότητα και την 
ποικιλομορφία 

• Ο αντίκτυπος του πολιτισμού στις 
ανθρώπινες σχέσεις 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

40 λεπτά Ενότητα 3: Θεωρητικό μέρος 
• Ενίσχυση της κατανόησης γύρω από 

τις πολιτισμικές πτυχές της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

• Ανάπτυξη της ικανότητας 
προσαρμογής των υφιστάμενων 

Σύνδεσμος προς ένα PPT / άρθρο Τα έγγραφα θα παρέχουν πληροφορίες 
και περιεχόμενο σχετικά με τα βασικά 
εμπόδια και τους φραγμούς που 
παρουσιάζονται στην επικοινωνία 
ανάμεσα σε συνομιλητές με διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο  
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δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ένα 
διεθνές πλαίσιο 

• Εμπόδια και φραγμοί στην 
επικοινωνία με άτομα από 
διαφορετικές χώρες 

 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

20 λεπτά Ενότητα 4: Άσκηση  
Εμπόδια και φραγμοί στην επικοινωνία 

Κουίζ Ποια είναι τα συχνά εμπόδια και οι 
φραγμοί στην επικοινωνία; 

Συνολική 
διάρκεια 

90 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 3 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, π.χ. στο 
YouTube, το οποίο παρουσιάζει 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα σενάρια 
που σχετίζονται με τα περιεχόμενα 
της Ενότητας, όπως: 
• Μη προφορική επικοινωνία  
• Αποτελεσματική ακρόαση  

K1, A5, S6 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με το στυλ προφορικής και μη 
προφορικής επικοινωνίας και πώς αυτό 
επηρεάζει την αποτελεσματική 
επικοινωνία με τον συνομιλητή μας: 
Εκφράζει ο συνομιλητής μου αυτά που 
θέλει όντως να πει; Πώς μπορώ να 
κερδίσω αποτελεσματικά την προσοχή 
και την κατανόηση του συνομιλητή μου;  

 
  
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
ανασκόπηση  
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 
5 ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στα 
εξής: 

• Προκλήσεις που σχετίζονται με 
την πολυπολιτισμικότητα και την 
ποικιλομορφία 

• Ο αντίκτυπος του πολιτισμού στις 
ανθρώπινες σχέσεις 

  
K1, K2, A3, 
A4, A5, S9, 
S10, S11 

20 λεπτά Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης  
Αντίκτυπος των διαπολιτισμικών 
προκλήσεων 

Αρχεία PDF Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τον 
αντίκτυπο των προκλήσεων στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία; 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

30 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος Σύνδεσμος προς ένα PPT / άρθρο & μια 
μελέτη περίπτωσης (ζητήστε από 

Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο σχετικά 
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• Η σημασία της χρήσης της γλώσσας, 
της ανάγκης ερμηνείας και του στυλ 
επικοινωνίας 

• Καθορίστε ποια είναι η πιο 
αποτελεσματική προσέγγιση για να 
ακούτε και να κατανοείτε τους 
συνομιλητές σας και προσδιορίστε 
τις συμπεριφορές που ενδεχομένως 
να απαιτούνται για την 
αλληλεπίδρασή σας με άλλες 
κουλτούρες 

 

ορισμένους συμμετέχοντες [έναν από 
κάθε χώρα] να δείξουν μια εικόνα ή να 
περιγράψουν κάτι που 
αντιπροσωπεύει την κουλτούρα τους) 

με τις βασικές προσεγγίσεις και τα 
εργαλεία για την αποτελεσματικότερη 
ακρόαση και κατανόηση των 
συνομιλητών μας που έχουν 
διαφορετική κουλτούρα και 
υπόβαθρο  

K1, K2, A3, 
A4, A5, S9, 
S10, S11 

20 λεπτά Ενότητα 5: Άσκηση  
Αντίκτυπος των διαπολιτισμικών 
προκλήσεων 
(επιτυχημένη αλληλεπίδραση, χρήση 
γλώσσας, ανάγκη ερμηνείας, στυλ 
επικοινωνίας, κτλ.) 

Κουίζ Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τον 
αντίκτυπο των προκλήσεων στη 
διαπολιτισμική επικοινωνία; 

Συνολική 
διάρκεια 

100 λεπτά    
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ΜΑΘΗΜΑ 4 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, π.χ. 
στο YouTube, το οποίο 
παρουσιάζει ενδιαφέροντα και 
χρήσιμα σενάρια που σχετίζονται 
με τα περιεχόμενα της Ενότητας, 
όπως: 

• Ικανότητα κατανόησης της 
συμπεριφοράς των άλλων και 
αποφυγής αυτόματων 
αντιδράσεων που μπορεί να 
εκφράζουν στερεότυπα ή 
προκαταλήψεις 

K1, A5, S6 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με το στυλ προφορικής και μη 
προφορικής επικοινωνίας και πώς αυτό 
επηρεάζει την αποτελεσματική 
επικοινωνία με τον συνομιλητή μας: 
Κατανοεί ο συνομιλητής μου αυτά που 
λέω;    

 
  
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
ανασκόπηση  
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις σχετικά 
με τα θέματα της Ενότητας, με 
ιδιαίτερη αναφορά στα εξής: 

• Ανοχή σε άλλες 
πεποιθήσεις και αξίες 

• Τεχνικές 
διαπραγμάτευσης 
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K1, K2, A3, 
A4, A5, S10, 
S11 

20 λεπτά Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης – 
Βασικές προκλήσεις επικοινωνίας 
Πολιτισμικά ζητήματα επικοινωνίας 
ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες.  

Αρχεία PDF Βασικές προκλήσεις επικοινωνίας 
Πολιτισμικά ζητήματα 
επικοινωνίας ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

30 λεπτά Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
• Ενίσχυση της κατανόησης γύρω από 

τις πολιτισμικές πτυχές της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

• Ανάπτυξη της ικανότητας 
προσαρμογής των υφιστάμενων 
δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ένα 
διεθνές πλαίσιο 

 

Σύνδεσμος προς ένα PPT / άρθρο & μια 
μελέτη περίπτωσης (ζητήστε από τους 
συμμετέχοντες να περιγράψουν πώς θα 
συμπεριφέρονταν εάν δεν κατανοούσαν τι 
λέει ο συνομιλητής τους ή εάν κάτι από τα 
λεγόμενά του ήταν προσβλητικό για τους 
ίδιους και την κουλτούρα τους) 

Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και περιεχόμενο 
σχετικά με τις βασικές προκλήσεις 
επικοινωνίας που παρουσιάζονται 
στην επικοινωνία με συνομιλητές 
που έχουν διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

20 λεπτά Ενότητα 5: Άσκηση –  
Κατανόηση των βασικών προκλήσεων 
στην επικοινωνία ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

Κουίζ Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε 
καλύτερα τις άλλες κουλτούρες; 

Συνολική 
διάρκεια 

100 λεπτά    
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Μάθημα 5 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκει
α 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 
λεπτά 

Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, 
π.χ. στο YouTube, το οποίο 
παρουσιάζει ενδιαφέροντα 
και χρήσιμα σενάρια που 
σχετίζονται με τα περιεχόμενα 
της Ενότητας, όπως: 

• Ακρόαση και κατανόηση, 
οι βασικές προσεγγίσεις 
για αποτελεσματική 
κατανόηση στη 
διαπολιτισμική 
επικοινωνία 

K1, A5, S6 20 
λεπτά 

Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με την επικοινωνία, την ακρόαση 
και την κατανόηση του συνομιλητή μας: 
Καταλαβαίνω σωστά αυτά που θέλει να 
πει και να εκφράσει ο συνομιλητής μου;    

 
  
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
ανασκόπηση  
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις 
σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη 
αναφορά στα εξής: 

• Αξίες και πεποιθήσεις 
διαφορετικών ανθρώπων, 
διάκριση του υποβάθρου 
του συνομιλητή μας   
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K1, K2, A3, 
A4, A5, S10, 
S11 

20 
λεπτά 

Ενότητα 3: Μελέτη περίπτωσης -  
Αναγνώριση και επίλυση 
διαπολιτισμικών προβλημάτων 

Αρχεία PDF Πώς μπορούμε να 
αναγνωρίζουμε και να 
επιλύουμε αποτελεσματικά τα 
διαπολιτισμικά προβλήματα; 

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

30 
λεπτά 

Ενότητα 4: Θεωρητικό μέρος 
• Πολιτισμικά ζητήματα και 

προκλήσεις στην επικοινωνία 
ανάμεσα σε διαφορετικές 
κουλτούρες 

• Ενίσχυση της κατανόησης γύρω από 
τις πολιτισμικές πτυχές της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

• Κατανόηση του στυλ επικοινωνίας 
και αναγνώριση των συμπεριφορών 
των συνομιλητών μας 

 

Σύνδεσμος προς ένα PPT Τα έγγραφα θα παρέχουν 
πληροφορίες και 
περιεχόμενο, το οποίο θα 
δώσει στους συμμετέχοντες 
τη δυνατότητα να 
εξοικειωθούν και να 
αντιληφθούν το πώς 
προκύπτουν οι διενέξεις και 
γιατί είναι σημαντικό να 
είμαστε σε θέση να τις 
αναγνωρίζουμε και να τις 
επιλύουμε πριν τεθούν εκτός 
ελέγχου και βλάψουν το 
εργασιακό μας περιβάλλον 
και την ποιότητα της εργασίας 
μας. 

K1, K2, A3, 
A4, A5, S10, 
S11 

20 
λεπτά 

Ενότητα 5: Άσκηση –  
Κατανόηση των πολιτισμικών πτυχών της 
επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές 
κουλτούρες 

Κουίζ Πρόληψη των διενέξεων και 
πόσο σημαντική είναι 

Συνολική 
διάρκεια 

100 
λεπτά 
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ΜΑΘΗΜΑ 6 
 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Διάρκεια 
(λεπτά) 

Δραστηριότητα Υλικό Θέματα 

K1 10 λεπτά Ενότητα 1: Προετοιμασία 
Βίντεο 
 

 
Σύνδεσμος προς ένα βίντεο 
 

Σύνδεσμος προς ένα βίντεο, π.χ. στο 
YouTube, το οποίο παρουσιάζει 
ενδιαφέροντα και χρήσιμα σενάρια 
που σχετίζονται με τα περιεχόμενα της 
Ενότητας, όπως: 
• Ενίσχυση της αυτογνωσίας σχετικά 

με την κουλτούρα τη δική μας αλλά 
και των άλλων 

• Βασικά εργαλεία και τεχνικές για 
αποτελεσματική συνομιλία και 
άμεση διαπολιτισμική επικοινωνία 

K1, A5, S6 20 λεπτά Ενότητα 2: Ανασκόπηση 
σχετικά με τις διαφορές στην 
επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές 
κουλτούρες και σχετικά με το στυλ 
προφορικής και μη προφορικής 
επικοινωνίας και πώς αυτό επηρεάζει 
την αποτελεσματική επικοινωνία με τον 
συνομιλητή μας: 
Κατανοεί ο συνομιλητής μου αυτά που 
λέω;    
Ποιοι είναι οι βασικοί πολιτισμικοί 
παράγοντες που μπορούν να 

 
  
Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
ανασκόπηση  
 
 
  

Το έγγραφο θα περιέχει τουλάχιστον 5 
ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της 
Ενότητας, με ιδιαίτερη αναφορά στα 
εξής: 

• Πολιτισμικά ζητήματα ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

• Πολιτισμικές διαφορές στο στυλ 
επικοινωνίας 

• Προκλήσεις που σχετίζονται με την 
πολυπολιτισμικότητα και την 
ποικιλομορφία 
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δημιουργήσουν απόσταση και να 
προκαλέσουν παρεξηγήσεις με τον 
συνομιλητή μας;    

• Κατανόηση και αξιολόγηση του 
συνομιλητή μας  

K1, K2, A3, 
A5, S8, S9 

40 λεπτά Ενότητα 3: Θεωρητικό μέρος 
• Πώς πρέπει να προσαρμόσουμε τις 

προσδοκίες και τις συμπεριφορές μας 
για να αλληλεπιδράσουμε επιτυχώς 
με άλλες κουλτούρες; 

• Οι βασικοί παράγοντες μιας 
διαφορετικής κουλτούρας, οι οποίοι 
επηρεάζουν τη διαπολιτισμική 
επικοινωνία 

• Ανάπτυξη της ικανότητας 
προσαρμογής των υφιστάμενων 
δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ένα 
διεθνές πλαίσιο 

 

Σύνδεσμος προς ένα PPT / άρθρο Τα έγγραφα θα παρέχουν πληροφορίες 
και περιεχόμενο όσον αφορά τα εξής:  

• Ο αντίκτυπος του πολιτισμού στις 
ανθρώπινες σχέσεις 

• Πολιτισμικά ζητήματα 
επικοινωνίας ανάμεσα σε 
διαφορετικές κουλτούρες 

• Πληροφορίες και περιεχόμενο 
σχετικά με τις βασικές προκλήσεις 
επικοινωνίας που παρουσιάζονται 
στην επικοινωνία με συνομιλητές 
που έχουν διαφορετικό 
πολιτισμικό υπόβαθρο 

K1, K2, A3, 
A4, A5, S6, S7, 
S8, S9, S10 

30 λεπτά Ενότητα 4: Τελική αξιολόγηση της 
γνώσης και των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν 

Έγγραφο με μια λίστα ερωτήσεων για 
αξιολόγηση 

Ερωτηματολόγιο που περιέχει 
τουλάχιστον 10 ερωτήσεις για την 
αξιολόγηση του επιπέδου μάθησης των 
συμμετεχόντων όσον αφορά τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που 
απέκτησαν 

Συνολική 
διάρκεια 

100 λεπτά    

 

 


