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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και 
η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 
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Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και έχει ως στόχο 
την προώθηση της διαφορετικότητας στην τάξη ως 
βασική ικανότητα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους 
εκπαιδευτικούς, αποτελεί ένα πλαίσιο ικανοτήτων που 
θα κατέχουν πριν την είσοδο στο επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EACEA / 
Ευρυδίκη, 2013), καθώς και γνώσεων που θα πρέπει να 
ενημερώνονται διαρκώς, ώστε να ανταποκριθούν 
κατάλληλα και αποτελεσματικά στις μελλοντικές 
απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της η 
κοινωνία. Η αυξανόμενη ποικιλομορφία όσον αφορά 
την κουλτούρα και εθνότητα στις ευρωπαϊκές αίθουσες 
διδασκαλίας και στην κοινότητα, στην πραγματικότητα, 
δημιουργεί προσδοκίες σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα 
πρέπει να διαθέτουν τις ικανότητες για να εντάξουν στις 
στρατηγικές εκπαίδευσης το σεβασμό και την 
κατανόηση, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία 
προς όφελος των μαθητών.  
 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το σχέδιο 
προτείνει εκπαιδευτικά εργαλεία για να εξοπλίσει τους 
εκπαιδευτικούς με τις σχετικές διαπολιτισμικές 
ικανότητες και εργαλεία τόσο σε επίπεδο ΙΤΕ και CPD, 
ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές τον εκπαιδευτικό πόρο 
που αντιπροσωπεύει η ποικιλομορφία στην τάξη,  να 
εμπλουτίζουν τις ικανότητες και τη δημιουργικότητά 
τους, να αναπτύσσουν επαφές μεταξύ των ομάδων, να 
αποκτούν ευκαιρίες για προβληματισμό και ομαδική 
μάθηση και πολιτισμική αυτογνωσία. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  
Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και με 

επικεφαλής του έργου το Πανεπιστήμιο Haskoli Islands (UI) - στις 14 
Απριλίου 2021. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία για τους Εταίρους να 

συναντηθούν διαδικτυακά και να συζητήσουν το έργο, τους στόχους και 
τις διαδικασίες για τα παραδοτέα αποτελέσματα. ‘Ηταν μια πολύ καλή 
αρχή για μια επιτυχημένη συνεργασία και αποτελεσματική υλοποίηση 

του Έργου. 

ΕΤΑΙΡΟΙ 
Haskoli Island (UI) - Ισλανδία 

Center for Research and European Studies – future business (CRES) - Ιταλία 
Kauno Simono Daukanto progimnazija (KSDP) - Λιθουανία 

Colegiul National de Arta “Octav Bancila” (CNAOB) - Ρουμανία 
Hearthands Solutions Limited (HESO) - Κύπρος 

Μείνετε Συντονισμένοι! 
Ακολουθείστε τα κοινωνικά μας δίκτυα. 

 

https://www.facebook.com/DiversCultProject
https://divers-cult.eu/home

