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Άνοιξη της Ευρώπης

“Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη”

Ηµέρα της Άνοιξης
17 Μαρτίου 2005
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Άνοιξη της Ευρώπης…

…ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη 
µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή 
των νέων Ευρωπαίων να ακουστεί!
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2005: Ένα δίκτυο δικτύων αφιερωµένο στη 
συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης στα 

σχολεία

• Η οµάδα του European Schoolnet σε 
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Ένα δίκτυο εθνικών εκπροσώπων από τα 
Υπουργεία Παιδείας

• 31 παιδαγωγικοί σύµβουλοι από 29 χώρες
• ∆ύο οµάδες εργασίας
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Ένας ιστοχώρος για πληροφόρηση και 
επικοινωνία σε 20 γλώσσες
http://futurum2005.eun.org

• Φόρµα Εγγραφής
• Νέα από τα σχολεία, νέα από την ΕΕ
• Πληροφορίες για το πρόγραµµα
• Προτεινόµενες δραστηριότητες
• Επαφές µε συναδέλφους
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• Πλήρης σειρά παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων για τις Ευρωπαϊκές αξίες

• 29 αποκεντρωµένες ιστοσελίδες για τους 
εκπαιδευτικούς

• Έντυπο και προωθητικό υλικό
• Ενηµερωτικά δελτία - Newsletters
• Παιχνίδι ρόλων για λήψη αποφάσεων
• Παιδαγωγικές πηγές

Ιστοχώρος, 2η Έκδοση: 
∆εκέµβριος 2005
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Υλικό υποστήριξης

Οι παιδαγωγικοί 
σύµβουλοι 
επιλέγουν και 
δηµοσιεύουν 
στον ιστοχώρο
της Άνοιξης 
σχετικές πηγές.
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Παιχνίδι ρόλων

• 3 ρόλοι: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Συµβούλιο

• Το παιχνίδι ρόλων ξεκινάει…οι µαθητές µαθαίνουν 
αποκτώντας εµπειρίες σε συγκεκριµένες καταστάσεις και 
κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί!
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∆ραστηριότητες για τις Αξίες
• ∆ράστε!
Κάντε τις αξίες πράξη την Ηµέρα της Άνοιξης
• Εικονογραφηµένες αξίες
Απεικονίστε γραφικά και εκφραστείτε
• Τι θα κάνατε αν…
Πώς οι αξίες µπορούν να επιλύσουν ηθικά θέµατα
• Έχω ένα όνειρο…
Οραµατιστείτε µια καλύτερη Ευρώπη
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Συζητήσεις µε ειδικούς

6 συζητήσεις βοήθησαν µαθητές και 
εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν και να λάβουν 
άµεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές µε 
Ευρωπαϊκά θέµατα

Όλες οι συζητήσεις  συντονίζονται και τα κείµενα 
τους διαµορφώνονται κατάλληλα ώστε να 
αποτελέσουν σηµαντικές πηγές µάθησης
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Ελληνικές συµµετοχές

448 εγγεγραµµένα σχολεία (6620 πανευρωπαϊκά –
4η χώρα µε τα περισσότερα εγγεγραµµένα σχολεία)

14
Άνοιξη της Ευρώπης 2005                   http://futurum2005.eun.org

Στατιστικά 2004
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2004 –κράτη µέλη

5,0026520,005.200.000,00Φινλανδία Finland

11,35101890,008.900.000,00Σουηδία Sweden

16,701721.030,0010.300.000,00Πορτογαλία Portugal

1,19191.600,0016.000.000,00Ολλανδία Netherlands

10,87546,00460.000,00Λουξεµβούργο Luxemburg

5,032905.760,0057.600.000,00Ιταλία Italy

9,613944.100,0041.000.000,00Ισπανία Spain

27,82101363,003.630.000,00Ιρλανδία Ireland

1,761055.980,0059.800.000,00Ηνωµένο Βασίλειο United Kingdom

23,942611.090,0010.900.000,00Ελλάδα Greece

3,5419536,005.360.000,00∆ανία Denmark

1,10908.200,0082.000.000,00Γερµανία Germany

2,681595.940,0059.400.000,00Γαλλία France

5,29541.020,0010.200.000,00Βέλγιο Belgium

7,1658810,008.100.000,00Αυστρία-Austria

MEMBERS

% Percentage

ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΕΣ
Register
ed 
schools

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
PopulationΧΩΡΑ-COUNTRY
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Στατιστικά 2005
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Τα νέα µέλη έχουν παλµό
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Ας µιλήσουν κι οι εκπαιδευτικοί
"Είναι ένα θαυµάσιο πρόγραµµα που φέρνει κοντά 
καθηγητές και µαθητές από όλες τις Ευρωπαϊκές 
χώρες. Οι δραστηριότητες 
αδελφοποίησης βοηθούν στο να γίνουν πιο 
ενδιαφέροντα τα µαθήµατα για µία ξένη γλώσσα. 
Οι µαθητές µπορούν να µάθουν και ταυτόχρονα 
να απολαύσουν τα µαθήµατά τους.“

- Susanne Pratscher, Αυστρία
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"Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά έργα δίνουν 
την δυνατότητα στους νέους να βρεθούν σε 
έναν κόσµο πέρα από τα σύνορά τους. Οι 
εµπειρίες µου από έργα σαν την Άνοιξη της 
Ευρώπης είναι θετικές. Η Ευρωπαϊκή 
διάσταση την οποία αντιµετωπίζουν τα 
συµµετέχοντα σχολεία οδηγεί στην 
αλληλοκατανόηση. Είχα την ευκαιρία να 
συναντήσω καθηγητές από διαφορετικούς 
πολιτισµούς, κάτι που άνοιξε τους 
ορίζοντές µου, και µε βοήθησε να γίνω 
καλύτερος άνθρωπος."

- Magdalena Bobek, Σλοβενία
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"Πριν έλθω σε επαφή µε την οµάδα της Άνοιξης 
της Ευρώπης το 2003, δεν γνώριζα ότι επρόκειτο 
για µία ‘οµάδα’ - µε την έννοια της στενής 
συνεργασίας, της επικοινωνίας, της ανταλλαγής 
ιδεών µεταξύ καθηγητών και σχολείων 
ολόκληρης της Ευρώπης – που εργαζόταν προς 
ένα κοινό σκοπό. Η Άνοιξη της Ευρώπης ήταν το 
πιο ενθαρρυντικό έργο στο οποίο έχω εµπλακεί 
σαν καθηγητής, και τα αποτελέσµατά του ήταν 
πολύ ικανοποιητικά!"

- Nora Nadjarian, Κύπρος
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"Εάν έχετε ζήσει τις εµπειρίες της Άνοιξης, είναι 
δύσκολο να γυρίσετε πίσω στις παλιές µεθόδους και 
στρατηγικές διδασκαλίας. ∆ίνει ζωή στην 
ατµόσφαιρα της τάξης: η χρήση νέων τεχνολογιών 
κάνει τους µαθητές να ξεχνούν ότι µαθαίνουν µία 
ξένη γλώσσα – ο ενθουσιασµός για τις κοινές αξίες 
παρακινεί την οµάδα να εκφράσει απόψεις που 
αλλιώς θα παρέµεναν ανείπωτες. Συνεργάζονται για 
έναν κοινό σκοπό. Είναι µία µοναδική ευκαιρία να 
καλλιεργηθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης."

- Noemi Lusi, Ιταλία
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"Η Άνοιξη της Ευρώπης δίνει έµφαση στην 
σηµασία της συνεργασίας, της 
επικοινωνίας και του διαλόγου µεταξύ των 
πολιτών της ΕΕ. Οι νέοι εκφράζουν τις 
σκέψεις τους για τοπικά θέµατα. Το έργο, 
εισάγει τοπικές δράσεις µεταξύ των 
διαφόρων κοινοτήτων και διδάσκει στους 
µαθητές τι ακριβώς σηµαίνει να είναι 
κανείς ενεργός πολίτης."

- János Blasszauer, Ουγγαρία
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Τα δίκτυα έχουν φτιαχτεί για να µας 
ενώνουν…

αλλά τα καλύτερα δίκτυα είναι τα
ανθρωποδίκτυα
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Άνοιξη 2006

Λοιπόν τι λέτε 
ραντεβού το 2006;
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