
 
 

Εργαλειοθήκη της Γωνιάς μάθησης 
 

Καισζνξίζαηε ζηε Γσληά κάζεζεο! Η Γσληά κάζεζεο πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε πεγή 
δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηβιίσλ δξαζηεξηνηήησλ, βίληεν, 
δηαγσληζκώλ, παηρληδηώλ, εηδήζεσλ θαη άιισλ πνιπγισζζηθώλ πιηθώλ γηα παηδηά 5-18 
εηώλ, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. 
 
Δθηόο από ηελ έκπλεπζε γηα ηα πιάλα καζεκάησλ, κπνξείηε επίζεο λα αλαθαιύςεηε 
επθαηξίεο δηθηύσζεο κε άιια ζρνιεία θαη εθπαηδεπηηθνύο ζε νιόθιεξε ηελ ΔΔ. 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 Δθδόζεσλ ηεο ΔΔ. 
 

Ανακαλύτηε ηιρ εκδόζειρ και ηα παισνίδια για ηα δεμοηικά ζσολεία 
 

Όηαλ απεπζπλόκαζηε ζε κηθξόηεξα παηδηά γηα ην ηη είλαη ε ΔΔ θαη ηη θάλεη ζηελ θαζεκεξηλή 

καο δσή, είλαη ζεκαληηθό λα ην θάλνπκε κε δηαζθεδαζηηθό θαη εύθνιν ηξόπν. Οη καζεηέο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ πξέπεη λα εμεξεπλήζνπλ ηελ ΔΔ κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν θαη ζε εύθνια 

θαηαλνεηή γιώζζα. Τη ην ηδηαίηεξν έρεη ε ΔΔ θαη πώο είλαη δνκεκέλε; Πώο επεξεάδεη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή – από ηε γεσξγία έσο ηελ επηζηήκε; 

 

Αθνινπζεί κηα επηινγή παηρληδηώλ, δεκνζηεύζεσλ θαη άιισλ πόξσλ γηα παηδηά δεκνηηθνύ, 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο: 

 

Επιηπαπέδιο παισνίδι βιοποικιλόηεηαρ 

 

Παίδνληαο απηό ην επηηξαπέδην παηρλίδη γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηα παηδηά ζα κάζνπλ κε 

δηαζθεδαζηηθό ηξόπν πώο λα πξνζηαηεύνπλ ηε θύζε: από ηε ζίηηζε πνπιηώλ ηνλ ρεηκώλα 

έσο ηε δηνξγάλσζε εθδήισζεο θαζαξηζκνύ ζηε γεηηνληά. 

https://europa.eu/learning-corner/home_el
https://ec.europa.eu/environment/pubs/children/pdf/biodiversity/ENV-17-016_boardgame_A3_WEB_EL.pdf


 

Γηαηί λα κελ βάςεηε κεξηθά βόηζαια ζε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε 
πάγθνπο; Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο ζαο λα αθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο λα θαιπάζεη! 

 

Χάπηινε σήνα 

Τη αληηπξνζσπεύεη ε επξσπατθή ζεκαία; Γηαηί γηνξηάδεηαη ε Ηκέξα ηεο Δπξώπεο; Καη πνηα 
είλαη ηα πην δεκνθηιή πηάηα από ηηο επξσπατθέο ρώξεο; Με ηε Φάξηηλε ρήλα, ηα παηδηά έσο 
9 εηώλ κπνξνύλ λα δηπιώζνπλ ην δηθό ηνπο ράξηηλν παηρλίδη θαη λα αλαθαιύςνπλ βαζηθά 
ζηνηρεία γηα ηελ ΔΔ, ελώ παίδνπλ. 

 

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1


Οι ξένερ γλώζζερ ανοίγοςν νέοςρ οπίδονηερ 

Οη γιώζζεο είλαη δηαζθεδαζηηθέο! Αλνίγνπλ πόξηεο ζε λέεο θηιίεο, λένπο πνιηηηζκνύο θαη 
λέεο επθαηξίεο θαη θάλνπλ ηε δσή καο επθνιόηεξε, όηαλ ηαμηδεύνπκε ζην εμσηεξηθό. 

Αθνινπζεί κηα πξαθηηθή γεύζε από θαζεκία από ηηο 24 επίζεκεο γιώζζεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Τν θπιιάδην ηαηξηάδεη ζε όιεο ηηο ειηθίεο, γηα λα αλαθαιύςεηε ηηο ραξέο ηεο 
εθκάζεζεο, ηεο νκηιίαο θαη ηεο θαηαλόεζεο μέλσλ γισζζώλ. 

 

Ενόηεηα ζηεν πολςμοπθία 

 

Η αθίζα «Δλσκέλνη ζηελ πνιπκνξθία» γηα παηδηά δείρλεη έλαλ ράξηε ηεο Δπξώπεο κε 

κηθξέο εηθόλεο πνπ απεηθνλίδνπλ κεξηθά από ηα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο παξαδόζεηο 

θάζε ρώξαο. 

 

Τν λόκηζκα ηνπ επξώ δίπια ζηα νλόκαηα ρσξώλ βνεζά ζηνλ εληνπηζκό απηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην επξώ. 

 

 

https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4e8c2d95-bc35-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/4e8c2d95-bc35-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/799180ad-40e1-11eb-b27b-01aa75ed71a1


Δγγξαθείηε ζηηο Δηδήζεηο ηεο Γσληάο κάζεζεο γηα λα εηδνπνηείζηε γηα ην πην πξόζθαην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη γηα εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΔ. 

 

Αναρτήσεις στα μζσα κοινωνικής δικτύωσης για χρήση σας 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ #1 

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

ηζηνξία ηεο ΔΔ 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  

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ #2 

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

μεθηλήζεηε; Αλ ε ΔΔ 🇪🇺 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. 

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

corner/home_el 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ #3 

Αλαδεηάηε ηξόπνπο εμεξεύλεζεο ηεο ΔΔ 🇪🇺 κε δηαζθεδαζηηθό ηξόπν κε κηθξνύο καζεηέο; 

Με ην #EULearningCorner κπνξείηε λα θάλεηε ηελ #ΔΔ πξνζβάζηκε ζε καζεηέο δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ. Βξείηε καζήκαηα αλάινγα κε ηελ ειηθία γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηελ ΔΔ – από 

ηε γεσξγία έσο ηελ επηζηήκε. 

Γείηε ην πιηθό ηεο Γσληάο κάζεζεο 👉 https://europa.eu/learning-corner/home_el 

http://europa.eu/!ww87XT
https://europa.eu/learning-corner/home_el
https://europa.eu/learning-corner/home_el
https://europa.eu/learning-corner/home_el
https://europa.eu/learning-corner/home_el

