
 

 

 

Εργαλειοθήκη τησ Γωνιάσ μάθηςησ 
 

Καισζνξίζαηε ζηε Γσληά κάζεζεο! Η Γσληά κάζεζεο πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε πεγή 
δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ΕΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηβιίσλ δξαζηεξηνηήησλ, βίληεν, 
δηαγσληζκώλ, παηρληδηώλ, εηδήζεσλ θαη άιισλ πνιπγισζζηθώλ πιηθώλ γηα παηδηά 5-18 
εηώλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. 
 
Εθηόο από ηελ έκπλεπζε γηα ηα πιάλα καζεκάησλ, κπνξείηε επίζεο λα αλαθαιύςεηε 
επθαηξίεο δηθηύσζεο κε άιια ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνύο ζε νιόθιεξε ηελ ΕΕ. Τν πιηθό 
θηιηξάξεηαη αλά ειηθηαθή νκάδα, ζέκα θαη ηύπν πιηθνύ, γηα λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε ην 
θαιύηεξν πιηθό γηα θάζε ζθνπό. 
 
Όιν ην πιηθό δηαηίζεηαη δσξεάλ, είηε απεπζείαο ζηε Γσληά κάζεζεο είηε αθνινπζώληαο ηνλ 
ζύλδεζκν πξνο ηελ Υπεξεζία Εθδόζεσλ ηεο ΕΕ. 
 

Ανακαλφψτε το εκπαιδευτικό υλικό 

 
Η Γσληά κάζεζεο είλαη ην κέξνο όπνπ νη καζεηέο κπνξνύλ λα δηεξεπλήζνπλ ηη θάλεη ε ΕΕ, 

θαζώο θαη πώο ζέκαηα, όπσο ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκόο θαη ε ηζηνξία θαη 

πνιιά άιια, αθνξνύλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα βξνπλ νδεγίεο γηα ην 

πώο λα πξνεηνηκάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα εκπιέμνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζπδεηήζεηο 

θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα. 

 

Αθνινπζεί κηα επηινγή παηρληδηώλ, βίληεν θαη δεκνζηεύζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο 

νκάδεο θαη ζέκαηα: 

 

Πάμε να εξεπεςνήσοςμε την Εςπώπη 

Με απηό ην δηαδηθηπαθό επηηξαπέδην παηρλίδη, καζεηέο ειηθίαο 9 έσο 12 εηώλ κπνξνύλ λα 
επηιέμνπλ λα είλαη έλα ηζηνξηθό πξόζσπν ή έλαο αζηξνλαύηεο, λα ξίμνπλ δάξηα θαη λα 

https://europa.eu/learning-corner/home_el
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_el
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_el


 

απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πνιηηηζκό, ηελ ηζηνξία, ηνλ αζιεηηζκό θαη ηνπο 
δηάζεκνπο Επξσπαίνπο. 

 

 
Η ΕΕ: Σι ακπιβώρ είναι; 

Απηό ην παηρλίδη απεπζύλεηαη ζε καζεηέο από 9 έσο 12 εηώλ θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα 
λα ηαμηδέςνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ρώξεο θαη λα κάζνπλ ηη ηηο θάλεη μερσξηζηέο, από ηε ζεκαία 
ηνπο έσο ηνπο πην δηάζεκνπο αλζξώπνπο ηνπο, ηηο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλήζεηέο 
ηνπο. Δηαζθεδαζηηθά γεγνλόηα θξύβνληαη ζε όιεο ηηο ζειίδεο – πνηνο κπνξεί λα ηα βξεη όια; 

 

Ο πλανήτηρ μαρ, το μέλλον μαρ 

Ο ηζηόηνπνο «Ο πιαλήηεο καο, ην κέιινλ καο» είλαη έλαο δηαδξαζηηθόο ηζηόηνπνο όπνπ νη 
καζεηέο από 9 έσο 15 κπνξνύλ λα κάζνπλ γηα ηελ επηζηήκε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηη 
ζπκβαίλεη ζε νιόθιεξε ηελ ΕΕ θαη πώο κπνξνύκε όινη λα βάινπκε ηα δπλαηά καο γηα ηελ 
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θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Επηπιένλ, ν Εθπαηδεπηηθόο θόκβνο πεξηέρεη κηα 
επηινγή αζθήζεσλ ζηελ ηάμε θαη ζρεηηθό πιηθό. 

 

 

 
Κοςίζ: Η ΕΕ & ΕΓΩ 

Απηό ην δηαδηθηπαθό θνπίδ δεκηνπξγήζεθε γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηαμύ 
14 θαη 18 εηώλ, γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ ηα βαζηθά γηα ηελ ΕΕ. Λεηηνπξγεί ζε 
ππνινγηζηέο, tablet θαη smartphone θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέξνο καζήκαηνο ή 
σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

Έλα βηβιηαξάθη ζπλνδεύεη ην θνπίδ θαη δίλεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πώο 
δεκηνπξγήζεθε ε ΕΕ, πνηεο αμίεο κνηξαδόκαζηε, πνηνο θάλεη ηη ζηελ ΕΕ θαη πώο όια απηά 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 
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Εγγξαθείηε ζηηο Εηδήζεηο ηεο Γσληάο κάζεζεο γηα λα εηδνπνηείζηε γηα ην πην πξόζθαην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γηα εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΕΕ. 

 

Αναρτήςεισ ςτα μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ για χρήςη ςασ 
 

ΑΝΑΡΣΗΗ #1 

Αλαδεηάηε ηδέεο γηα ην πώο λα δηδάμεηε ηνπο καζεηέο γηα ηελ ΕΕ 🇪🇺; Από καζήκαηα γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο ΕΕ έσο ηνλ επξσπατθό πνιηηηζκό, ην #EULearningCorner παξέρεη πξόζβαζε 

ζε ειθπζηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζρεδηαζκέλν γηα καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηαθώλ 

νκάδσλ. 

Αλαθαιύςηε πεξηζζόηεξα 👉 https://europa.eu/learning-corner/home_el  

 

ΑΝΑΡΣΗΗ #2 

Θέιεηε λα εκπλεύζεηε ηνπο καζεηέο ζαο γηα ηελ ΕΕ 🇪🇺 θαη αλαξσηηέζηε από πνύ λα 

μεθηλήζεηε; Αλ ε ΕΕ 🇪🇺 δελ ζαο θαίλεηαη αθόκα ζαλ αλνηρηό βηβιίν, ην #EULearningCorner 

ζαο δίλεη πξόζβαζε ζε άθζνλν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ην νπνίν είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ 

ειηθία ησλ καζεηώλ ζαο. 

Δηδάμηε κέζα από ην παηρλίδη θαη ηελ αλαθάιπςε 👉 https://europa.eu/learning-

corner/home_el 
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