
 

 

 

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. 
 

Αλαθαιύυηε ηο εθπαηδεσηηθό σιηθό θαη ηα παητλίδηα κας γηα ηα 

ζτοιεία δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες 

 
Οη καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ ζέινπλ κόλν λα θαηαιάβνπλ πώο 

ιεηηνπξγεί ε ΕΕ, αιιά ζέινπλ επίζεο λα θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα πνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ην ηη 

ζπκβαίλεη γύξσ ηνπο: είηε πξόθεηηαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είηε γηα ηαμίδηα ζηελ ΕΕ είηε 

γηα εζεινληηζκό ζην εμσηεξηθό. 

 

Αθνινπζεί κηα επηινγή πιηθνύ γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνύο θαη 

όινπο όζνη ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηελ ΕΕ: 

 

Κοσίδ: Η ΕΕ & Εγώ 

Απηό ην δηαδηθηπαθό θνπίδ δεκηνπξγήζεθε γηα καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 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. 

https://europa.eu/learning-corner/home_el
https://europa.eu/learning-corner/quiz_el
https://europa.eu/learning-corner/quiz_el


 

 
 

 
Ο πιαλήηες κας, ηο κέιιολ κας 

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 
θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Επηπιένλ, ν Εθπαηδεπηηθόο θόκβνο πεξηέρεη κηα 
επηινγή αζθήζεσλ ζηελ ηάμε θαη ζρεηηθό πιηθό. 

 

 
 

  

https://europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_el


 

Κφδηθοποίεζε 

 

Δσξεάλ πόξνη ζε 29 γιώζζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εηζαγάγνπλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ ππνινγηζηηθή ζθέςε ζε καζεηέο όισλ ησλ ειηθηώλ. Απηέο νη 

δηαζθεδαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθώλ δεμηνηήησλ, όπσο ε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 

 
 

 

Εληοπίδοσκε θαη αληηκεηφπίδοσκε ηελ παραπιεροθόρεζε 

 

Η παλδεκία απέδεημε πόζν γξήγνξα παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα 

εμαπισζνύλ ζην δηαδίθηπν. Με απηήλ ηελ εξγαιεηνζήθε, νη θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα δηαρσξίζνπλ ην πξαγκαηηθό 

από ην ςεπδέο, όηαλ πεξηεγνύληαη ζην δηαδίθηπν. Η εξγαιεηνζήθε απνηειείηαη από κηα 

επεμεξγάζηκε παξνπζίαζε (ε νπνία πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα από ηελ πξαγκαηηθή δσή 

θαη νκαδηθέο αζθήζεηο) θαη έλα θπιιάδην νδεγηώλ γηα εθπαηδεπηηθνύο. 

 

 

https://codeweek.eu/
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_el


 

 

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 δικτύωσης για χρήση σας 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ #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  

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ #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 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ #3 

Αο αθνπζηνύλ νη θσλέο ησλ λέσλ! Εκπιέμηε ηνπο καζεηέο ζαο ζε ζπδεηήζεηο γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ηα ηαμίδηα ζηελ ΕΕ 🇪🇺, ηνλ εζεινληηζκό, θαζώο θαη ην πώο ιεηηνπξγεί ε 

ΕΕ. Καη όια απηά κε ηε βνήζεηα πιηθνύ πνπ δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ #EULearningCorner! 

Εμεξεπλήζηε ηηο δπλαηόηεηέο ζαο ζην 👉 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

