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Σκοπός της κοινότητας:

Να φέρει σε επαφή εκπαιδευτικούς που θέλουν να
οργανώσουν ένα πρόγραμμα eTwinning με σχετικό θέμα
Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς πληροφορίες και ιδέες για
δραστηριότητες σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού
Να προτείνει δραστηριότητες για το Ευρωπαϊκό Έτος



ΣτόχοιΣτόχοιΣτόχοιΣτόχοι:
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν θα μπορούν:

Να ανταλλάξουν ιδέες
Να βρουν υλικό για θέματα Φτώχειας και Κοινωνικού
Αποκλεισμού
Να οργανώσουν δραστηριότητες με σχετικό θέμα στην
τάξη τους
Να οργανώσουν ένα eTwinning πρόγραμμα με θέμα τη
Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό
Να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη με
δικές τους καλές πρακτικές, σχέδια εργασίας και
δραστηριότητες



Διαδικασία Συνεργασίας (1/3):

Εγγραφή στην πλατφόρμα
Επεξεργασία προφίλ και προσθήκη φωτογραφίας
« Ας γνωριστούμε» συστάσεις στον χώρο του
Members Corner

Εξοικείωση με τον χώρο – μελέτη υλικού
Συνεργασία με την ομάδα



Διαδικασία συνεργασίας-Χρονοδιάγραμμα
(2/3):

Καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος, μπορούμε να
παρατείνουμε τη λειτουργία της κοινότητας μέχρι τον
Ιούνιο του 2011, εφόσον και 2011 είναι αφιερωμένο στον
εθελοντισμό και μπορεί να υπάρξει συνδυσμός θεμάτων.

Κάθε μήνα θα παρουσιάζεται μια δραστηριότητα.

Μετά από ανταλλαγές απόψεων και ιδεών, οι εκπαιδευτικοί
θα οργανώνουν τη δραστηριότητα στην τάξη τους.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας θα ανεβάζουν
στην κοινότητα υλικό από τη δραστηριότητα



Διαδικασία Συνεργασίας (3/3):

Τα μέλη της κοινότητας θα είναι χωρισμένα ανάλογα με
τις ηλικιακές κατηγορίες των μαθητών τους, για να
μπορούν να συνεργαστούν πιο οργανωμένα
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν
μέρος σε σχετικό διαγωνισμό που θα γίνει σύντομα και
θα αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος!



1ηηηη ΔραστηριότηταΔραστηριότηταΔραστηριότηταΔραστηριότητα: 
«ΑνακαλύπτονταςΑνακαλύπτονταςΑνακαλύπτονταςΑνακαλύπτοντας συμπεριφορέςσυμπεριφορέςσυμπεριφορέςσυμπεριφορές καικαικαικαι στάσειςστάσειςστάσειςστάσεις απέναντιαπέναντιαπέναντιαπέναντι στηστηστηστη

ΦτώχειαΦτώχειαΦτώχειαΦτώχεια καικαικαικαι τοντοντοντον ΚοινωνικόΚοινωνικόΚοινωνικόΚοινωνικό αποκλεισμόαποκλεισμόαποκλεισμόαποκλεισμό»

ΧρόνοςΧρόνοςΧρόνοςΧρόνος ΥλοποίησηςΥλοποίησηςΥλοποίησηςΥλοποίησης: 22 Οκτωβρίου- 20 Νοεμβρίου
ΧώροςΧώροςΧώροςΧώρος ΥλοποίησηςΥλοποίησηςΥλοποίησηςΥλοποίησης: άδεια αίθουσα ή σχολική αυλή
ΗλικίεςΗλικίεςΗλικίεςΗλικίες μαθητώνμαθητώνμαθητώνμαθητών: Νηπιαγωγείο- Λύκειο

ΣτόχοιΣτόχοιΣτόχοιΣτόχοι:
να τεθούν στην τάξη θέματα, όπως η φτώχεια και ο κοινωνικός
αποκλεισμός
να δώσουμε στα παιδιά την δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις και
συναισθήματα
να προβληματιστούν τα παιδιά γύρω από στάσεις και συμπεριφορές που
αναπτύσσονται για διάφορες κοινωνικές ομάδες
να εξετάσουν πώς αντιμετωπίζουν παρόμοιες συμπεριφορές παιδιά από
άλλες χώρες



ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή ΔραστηριότηταςΔραστηριότηταςΔραστηριότηταςΔραστηριότητας:

Μοιράζουμε στα παιδιά μια κάρτα, που πάνω είναι γραμμένη η ταυτότητα
αυτού που θα υποδυθεί. 
Τους δίνουμε 5 λεπτά να σκεφτούν τα χαρακτηριστικά του ατόμου που θα
ενσαρκώσουν: που ζει, πώς περνάει την ημέρα του, τι κάνει, τι του αρέσει
να κάνει και τι όχι κ.τ.λ.

Στη συνέχεια τα παιδιά σηκώνονται όρθια και μπαίνουν σε μια γραμμή. 

Αρχίζουμε να τους κάνουμε διάφορες ερωτήσεις και ανάλογα με την
απάντηση που θα σκεφτούν, καταφατική ή αρνητική θα πηγαίνουν 1-2 

βήματα μπροστά, 1-2 βήματα πίσω ή θα μένουν σταθεροί στη θέση τους.

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, τα παιδιά θα κάτσουν στις
θέσεις τους και θα αποκαλύψουν τις ταυτότητες τους. Έτσι θα ξεκινήσει
μια συζήτηση γύρω από τα στερεότυπα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις
προκαταλήψεις που δημιουργούνται.



Σας ευχαριστώ πολύ!!!

Καλή συνεργασία !!!


