
ΕΤΑΙΡΟΙ

Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί: 
Δημιουργία Eυρωπαϊκών Δικτύων Πανεπιστημίων και 

Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης, 

ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε ένα 
αλληλοεξαρτώμενο κόσμο

www.developtogether.eu   

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

@InterCapProject @InterCapProject InterCap Develop 
Capacities Together

Η παρούσα δημοσίευση χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενό της αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του ΚΜΟΠ και των υπόλοιπων εταίρων του έργου και σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
[Αριθμός Έργου “InterCap”: CSO-LA/2017/388-136].

ΚΜΟΠ
Κέντρο Κοινωνικής Δράσης
και Καινοτομίας
Σκουφά 75, Αθήνα, 10680
Tηλ.: +30 210 3637547
Φαξ: +30 210 3639758
Email: kmop@kmop.eu

Περιφερειακή Διεύθυνση 
Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 
Πυλέα, Θεσσαλονίκη, 57001
Τηλ.: +30 2310 474810
Email: kmakedpde@sch.gr



Μετανάστευση, Ασφάλεια και 
Αειφόρος Ανάπτυξη σε έναν 

αλληλοεξαρτώμενο κόσμο: Θεωρία 
και Πράξη

Συμμετοχική μέθοδος διδασκαλίας 
στην Αναπτυξιακή Εκπαίδευση με 
ειδική αναφορά στο «Θέατρο για 
τη Ζωή» (Theatre for Living – T4L) 

Παιδαγωγικές μέθοδοι 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: 

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο

Συμμετοχική μέθοδος διδασκαλίας 
στην Αναπτυξιακή Εκπαίδευση με 

ειδική αναφορά στη «Φιλοσοφία για 
Παιδιά» (Philosophy for Children – 

P4C)

Συμμετοχική μέθοδος διδασκαλίας 
στην Αναπτυξιακή Εκπαίδευση με 
ειδική αναφορά στους «Ανοιχτούς 

Χώρους για Διάλογο και Έρευνα» (Open 
Spaces for Dialogue and Inquiry – 

OSDE)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο του έργου InterCap (με υλικό που αντιστοιχεί σε 2 
μονάδες ECTS) θα είναι διαθέσιμο για διαδικτυακή και δια ζώσης διδασκαλία. 
Το εκπαιδευτικό πακέτο θα χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση εκπαιδευτών 
που θα εκπαιδεύσουν εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτικούς στη Δημόσια 
και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Όλες οι ενότητες του εκπαιδευτικού πακέτου και το 
συνοδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου. 

Η τρομοκρατία και οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες ως απειλή στην ασφάλεια έχουν αυξηθεί 
σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί πως η 
μετανάστευση υποθάλπει αυτή την απειλή, και η πεποίθηση αυτή υπονομεύει την 
ομαλή πρόοδο των χωρών παγκοσμίως σύμφωνα και με τους Στόχους Αειφόρου 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Το έργο InterCap, το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Development Education and Awareness 
Raising – DEAR της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοδοξεί 
να αντιμετωπίσει τις αρνητικές αντιλήψεις της 
Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σε θέματα 
Ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά τη σημασία της 
μετανάστευσης, της αειφόρου ανάπτυξης, των 
ευθυνών και του τρόπου ζωής των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν αλληλεξαρτώμενο 
κόσμο.

Πρωταρχικοί στόχοι του έργου είναι: 
Η σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων συζήτησης της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης με έμφαση σε θέματα 
μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε 
έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο ανάμεσα σε πανεπιστήμια 
και οργανισμούς από την Κοινωνία των Πολιτών 
Η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών φορέων για την προώθηση της 
Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, και 
Η προώθηση των αρχών της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης στην ευρύτερη κοινωνία.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ
Διεξαγωγή έρευνας σε θέματα μετανάστευσης, αειφορίας και 
αναπτυξιακής εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου 6 ενοτήτων για την επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών σε θέματα αναπτυξιακής εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Διεξαγωγή διεθνών και εθνικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Πραγματοποίηση δράσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης με τη 
συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών, πανεπιστημίων, σχολείων και 
τοπικών αρχών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Προγράμματα πρακτικής άσκησης για υποψήφιους εκπαιδευτικούς 
και φοιτητές

ΣΥΝΕΔΡΙΑ κ.α.
Ετήσια Διεθνή Συνέδρια και λοιπές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης

ΔΙΚΤΥΑ
Σύμπραξη εκπαιδευτικών φορέων επιμόρφωσης
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καλών Πρακτικών και Δικτύωσης για την 
αναπτυξιακή εκπαίδευση
Εθνικά Δίκτυα για την προώθηση της Συνοχής της Αναπτυξιακής 
Πολιτικής (ΣΑΠ)
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