
ΒΕΒΑΙΨΗ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 

Βεβαιώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                                   

     

παρακολούθησε επιτυχώς το  επιμορφωτικό σεμινάριο του προγράμματος «Δημιουργώντας 

Πολίτες» με αντικείμενο την  εκμάθηση της τεχνικής World Café και την αξιοποίησή της σε 

σχολικό πλαίσιο για την προώθηση των Δημοκρατικών Αξιών και του Διαλόγου .  

Η επιμόρφωση είχε χρονική διάρκεια από τον επτέμβριο 2015 έως τον Δεκέμβριο 2015 (5 

ώρες δια ζώσης επιμόρφωση και 45 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω της διαθέσιμης 

πλατφόρμας versal). 

 

 

Mε τιμή 
 

Η επιστημονική Ομάδα της ΚΤΚΛΗΙ 
 

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2015 

Σο έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Φρηματοδοτικού Μηχανισμού του 
ΕΟΦ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEAGrants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι 
το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.τόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη 
χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

‚Δημιουργώντας Πολίτες‛ 

http://www.weareallcitizens.gr/
http://eeagrants.org/
http://www.bodossaki.gr


                     ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 
 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1:  ΘΕΨΡΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ 
      τόχοι: 

 Η χαρτογράφηση των Δημοκρατικών αξιών 
 Η αποσαφήνιση όρων 
 Η αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού με θέμα την δημοκρατία & την διαφορετικότητα από το 

υμβούλιο της Ευρώπης 
 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ 2:  ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΨΝ ΜΕΝΣΟΡΨΝ 

     τόχοι: 
 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σχολείο ως πρότυπο δημοκρατικής αγωγής και παιδείας 
 Ο εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής: «Ειρηνική Επίλυση υγκρούσεων στο χολείο» 
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση:«Προαγωγή Αποδοχής του ‘’Άλλου’’ στα πλαίσια της σχολικής μονάδας» 
 Ο εκπαιδευτικός ως ενεργός πολίτης 

 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ 3  ΤΜΜΕΣΟΦΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ  ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ : Η ΣΕΦΝΙΚΗ  WORLD CAFE 
     τόχοι : 

 Η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τους κανόνες και το πλαίσιο εφαρμογής 
 Η εφαρμογή της τεχνικής στην τάξη 
 Η συλλογή συμπερασμάτων 
 
 

ΕΝΟΣΗΣΑ 4 : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ &  
                       ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΝΨΜΑΣΨΗ ΣΗ ΣΕΦΝΙΚΗ  WORLD CAFE 

τόχοι: 
 Η διαμόρφωση ενός  διδακτικού σεναρίου 2 ωρών . 

Α. Προσδιορισμός θεματικής ενότητας 
Β. Περιγραφή συμμετοχικών τεχνικών  
Γ. Αποτύπωση προσδοκώμενων δεξιοτήτων των μαθητών 


