
Με βάση τα συμπεράσματα του διεθνούς εργαστηρίου και τη συμβολή των εταίρων από κάθε

χώρα, έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα διαφορετικά βήματα για

την δημιουργία του εκπαιδευτικού πλαισίου του έργου GEM IN αλλά και τη διαδικασία

αναβάθμισής του σε σύγκριση με το έργο GEM. Το παιδαγωγικό πλαίσιο GEM IN παρέχει όλες τις

απαραίτητες πληροφορίες, τη μεθοδολογία και τα βήματα για όλες τις εκπαιδευτικές πτυχές του

έργου. Αυτό το πλαίσιο είναι θεμελιώδους σημασίας για την υποστήριξη όλων όσων

ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία GEM IN στον τομέα της εκπαίδευσης.

Αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο είναι να ένας χρήσιμος οδηγός για όλους τους εκπαιδευτικούς, για

τους διαχειριστές έργων και για αυτούς που θα αξιοποιήσουν το παιχνίδι ως ένα εκπαιδευτικό

μέσο. Είναι λοιπόν ένας πλήρης επεξηγηματικός οδηγός σχετικά με τα βήματα που έγιναν για τη

δημιουργία του παιχνιδιού και του περιεχομένου του, έχοντας κατά νου τις αξίες και τη

μεθοδολογία που προωθούνται μέσω ολόκληρου του έργου GEM IN.
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Το έργο

Ο σκοπός του έργου GEM IN «Game to EMbrace

INtercultural education» είναι η υποστήριξη της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο και σε μη

τυπικά περιβάλλοντα για νέους, ως ένα μέσο για την

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του διαπολιτισμικού

διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην

προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Ταυτόχρονα, το

έργο σκοπεύει να προσφέρει σημαντικές ιδέες και

στρατηγικές παρέμβασης για την προώθηση της

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της ενεργού

συμμετοχής του πολίτη μέσω ενός καινοτόμου

εκπαιδευτικού πλαισίου.

Παιδαγωγικό πλαίσιο του έργου

Παιδαγωγικό 
πλαίσιο GEM IN

https://gem-in.eu/documents/news/Educational-Framework.pdf


. Ακολουθήστε μας!

Το τριήμερο διεθνές εργαστήριο GEM IN
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το CESIE στο Go To
Meeting από τις 16/06/2020 έως τις 18/06/2020 από τις
10:00 έως τις 13:00. Ο στόχος του διεθνούς εργαστηρίου
είναι να μοιραστεί, με όλους τους εταίρους του GEM IN,
το αποτέλεσμα της μελέτης περιπτώσεων του έργου GEM
και να δημιουργήσει το παιδαγωγικό πλαίσιο GEM IN που
θα ενσωματώνει την προσαρμογή των προηγούμενων
πρακτικών GEM. Βασικός άξονας είναι η δημιουργικότητα
για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της
διαπολιτισμικότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, ως ένα
εργαλείο για να σπάσει τα τείχη και να δημιουργήσει
κοινά περιβάλλοντα μάθησης, συνεργασίας και
διασκέδασης.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν συνεργάτες από Ελλάδα,
Κύπρο, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία!
Δείτε ΕΔΩ τα συμπεράσματα και τις προτάσεις από το
εργαστήριο GEM IN.
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