
 

Εκπαιδευτικός/ Συντονίστρια Δράσης 

(Σύνδεσμος με το Βρετανικό Συμβούλιο Αθηνών για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα): 

κ. Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ 06- Αγγλικών) 

 

Περίοδος Υλοποίησης Προγράμματος: 15 - 23 ΝΟΕΜΒΡΗ, 2014 

Ομάδα Συμμετεχόντων Μαθητών: ΓΑΚ4 (18 μαθητές/ μαθήτριες) 

 

Περιγραφή Προγράμματος: 

Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2014  

Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι μια δράση ευαισθητοποίησης, η οποία 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη και έχει στόχο να 

προωθήσει πρακτικές και θεματικές της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στα κράτη μέλη 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αφορά την κατανόηση 

των βασικών στοιχείων που συνιστούν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη του 

κόσμου (Global Citizenship).  

Δραστηριότητες Τάξης: 

 Δοκιμάσαμε την βιωματική άσκηση "Κάνε ένα βήμα μπροστά για την Διατροφική 
Ασφάλεια!" με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες μαθητές αναφορικά με τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες στον κόσμο (βιωματικό εργαστήρι).  

 Χρησιμοποιήσαμε ενημερωτικό υλικό για μια καταστροφική πρακτική πολυεθνικών 
εταιριών (Multinational Companies) και πλούσιων χωρών στην Αφρική και την Ασία που 
μετατρέπει την γη σ' ένα νέο κερδοφόρο μέσο, δημιουργώντας μια νέα μορφή 
αποικιοκρατίας: την αρπαγή γης από φτωχές κοινότητες αγροτών (Παιχνίδι ρόλων) 

 Αξιολόγηση Προγράμματος: Συζήτηση 

Σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών/ Διδακτικά Αντικείμενα: 

Διαθεματική/ Βιωματική Προσέγγιση, Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης, 

Ομαδο-συνεργατική Μάθηση, Εναλλακτική Αξιολόγηση/ Γλώσσα, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, Βιωματικές Δράσεις 

 



Μερικές φωτογραφίες από τις συναντήσεις μας στην τάξη ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση και έρευνα/ εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας: 

 
 Μπορείτε να εξερευνήσετε την ιστοσελίδα της Oxfam η οποία είναι ιδιαίτερα 

πλούσια σε εκπαιδευτικό υλικό, σχετικό με το θέμα της Διατροφικής Ασφάλειας:  

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/search  

 

 Ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες που βρήκαμε ενδιαφέρουσες είναι και οι εξής: 

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/food-for-thought-english-

learnresources 

 

 http://www.oxfam.org.uk/education/resources/can-you-beat-the-system 

 

 Επίσης μπορείτε να προτείνετε στους μαθητές σας να παίξουν online το παιχνίδι 

Free Rice το οποίο είναι παιχνίδι γαι την βελτίωση του λεξιλογίου και της 

γραμματικής http://freerice.com/#/english-vocabulary/1939 

 

http://www.oxfam.org.uk/education/resources/search
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/food-for-thought-english-learnresources
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/food-for-thought-english-learnresources
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/can-you-beat-the-system
http://freerice.com/#/english-vocabulary/1939


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AADlTK7YJr14sPU-
x3vKIs70a/E%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%
CE%95%CE%BA%CF%80_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF.pdf?dl=0 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ I:  

«Βήμα Μπροστά_ Διατροφική Ασφάλεια» (Σχέδιο Μαθήματος/ Παραρτήματα) 

https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAA0uSOu6m-
ShVEXLzxb_dF7a/%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%
CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81.%CE%91%CF%83%CF%8
6%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf?dl=0 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ IΙ:  

«Πολυεθνικές _ Στρατηγικές» (Σχέδιο Μαθήματος/ Παραρτήματα) 

 

https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAAAHD9g2l0fyZCghUtZ1idPa/%

CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE

%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B

7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf?dl=0 

 

 

“All different, all equal” Education Pack 

http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/docs/All_different_all_equal.pdf 

 

 
"Learning and living democracy for all" 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp 

 

 

Επιμέλεια: Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ 06- Αγγλικών) 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AADlTK7YJr14sPU-x3vKIs70a/E%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%BA%CF%80_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AADlTK7YJr14sPU-x3vKIs70a/E%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%BA%CF%80_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AADlTK7YJr14sPU-x3vKIs70a/E%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%BA%CF%80_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAA0uSOu6m-ShVEXLzxb_dF7a/%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81.%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAA0uSOu6m-ShVEXLzxb_dF7a/%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81.%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAA0uSOu6m-ShVEXLzxb_dF7a/%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81.%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAA0uSOu6m-ShVEXLzxb_dF7a/%CE%92%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81.%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAAAHD9g2l0fyZCghUtZ1idPa/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAAAHD9g2l0fyZCghUtZ1idPa/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAAAHD9g2l0fyZCghUtZ1idPa/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8qhqln6z8jm0m8j/AAAAHD9g2l0fyZCghUtZ1idPa/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82.pdf?dl=0
http://www.moec.gov.cy/pagkosmia_ekpaidefsi/docs/All_different_all_equal.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp

