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Με τη συνεργασία:



Οι Ευρωπαϊκές Ώρες(ΕΩ) αποτελούν διαθεματική περιοχή του
Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) των ΕΣ εστιάζοντας στο να
εμπνεύσουν αυτοπεποίθηση στους μαθητές τους για τη δική τους
πολιτισμική ιδιαιτερότητα μέσα στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο
πλαίσιο. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στη διαχείριση της
πολυπολιτισμικής τάξης, όπως αυτή διαμορφώνεται στο μάθημα των
ΕΩ στα ΕΣ μέσω του οργανωτικού πλαισίου της σχεδιαζόμενης
παιδαγωγικής σχέσης, δηλαδή τις διδακτικές αρχές, τα μαθησιακά
αντικείμενα, το περιεχόμενο, την αξιολόγηση.



Διαχείριση Πολυπολιτισμικής τάξης: Διδάσκοντας το 
Μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο 

Διάρθρωση παρουσίασης:
• Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία
• Το περιβάλλον του μαθήματος των Ευρωπαϊκών Ωρών (ΕΩ)
• Το θεωρητικό υπόβαθρο
• Τα ερευνητικά δεδομένα:

Το μάθημα των ΕΩ: η έννοια του μαθήματος, οι γενικές αρχές, οι 
διδακτικές αρχές, τα μαθησιακά αντικείμενα, το περιεχόμενο, η αξιολόγηση, 
σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα

Το μάθημα των ΕΩ στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ (εσωτερικός 
κανονισμός, εσωτερική επικοινωνία)
• Συμπεράσματα



Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

• Τα ΕΣ αποτελούν πολυπολιτισμικούς οργανισμούς που έχουν ως 
στόχο τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης και δημιουργικότητας μέσω 
της αφομοίωσης διαφορετικών κουλτουρών.

• Τα ΕΣ εντοπίζονται σε διαφορετικά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και συνυπάρχουν με τα ευρωπαϊκά όργανα μιας και οι μαθητές 
τους αποτελούν τέκνα των υπαλλήλων της ΕΕ.

• 1958 ίδρυση του ΕΣ Βρυξέλλες Ι
• 2010-11: σχολεία 14, μαθητές 22778, εκπαιδευτικό προσωπικό 1519



Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Συνθήκη 21994Α0817(01))
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Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Οι αρχές των ΕΣ:
• α. βασική διδασκαλία δίδεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ,
• β. κάθε μαθητής λαμβάνει εκπαίδευση στη μητρική του γλώσσα, 
• γ. κάθε ΕΣ περιέχει αρκετά γλωσσικά τμήματα, 
• δ. κάθε μάθημα έχει το ίδιο ΑΠ σε όλα τα γλωσσικά τμήματα, εκτός 

από το μάθημα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας, 
• ε. το πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον ισχυροποιείται με την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών.



Το περιβάλλον του μαθήματος των ΕΩ

• Οι ΕΩ καλλιεργούν ένα διαθεματικό, διαδραστικό, πολύ-
πολιτισμικό περιβάλλον που στόχο έχει τη σμίλευση του
αυριανού Ευρωπαίου πολίτη, εντός του πλαισίου του αυτο-
καθορισμού της ΕΕ ως μιας κοινωνίας πολυ-γλωσσικής,
πολυ-πολιτισμικής όπου η πολυμορφία αποτελεί γέφυρα
αλληλεγγύης και κατανόησης (European Commission 1994).



Το θεωρητικό υπόβαθρο

• Το μοντέλο διαχείρισης της τάξης του Kounin
• O εκπαιδευτικός εξηγεί τους στόχους και τις κατευθύνσεις των 

δραστηριοτήτων στους μαθητές (with-it-ness), 
• O εκπαιδευτικός οργανώνει πολύ καλά τη διδασκαλία και με πρόσθετο 

υλικό ( overlapping), 
• O εκπαιδευτικός ο μικρής ύλης μαθήματα ώστε οι μαθητές να μην 

βαριούνται και να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε ομάδες και να 
υπερβαίνουν το περιεχόμενο του μαθήματος μόνοι τους γεγονός που 
μπορεί να τους οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου 
(momentum),  

• O εκπαιδευτικός ορίζει την επικοινωνία (smoothness), και 
• O εκπαιδευτικός επικεντρώνεται σε ομαδικές πρακτικές (group focus) 

(Kounin 1970). 



Το μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών

Η έννοια του μαθήματος των ΕΩ
• Οι Ευρωπαϊκές Ώρες αποτελούν πολυθεματική μαθησιακή περιοχή του

Αναλυτικού Προγράμματος των ΕΣ στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο, όπου οι μαθητές,
μέσω της συμμετοχής τους στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας, αποδέχονται και
αναγνωρίζουν πολιτισμικά στοιχεία των λαών της ΕΕ.

• To μαθησιακό αντικείμενο των ΕΩ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γνώσης και
συνείδησης σχετικά με την εθνική και ευρωπαϊκή κληρονομιά και ταυτότητα, την
παγκόσμια συνείδηση, το σεβασμό και τη φροντίδα για τα δικαιώματα και τα
πιστεύω των άλλων με σκοπό τη δημιουργία ανεκτικών και συνειδητοποιημένων
μελών της κοινωνίας.

• Η θεμελιώδης βάση του Προγράμματος Σπουδών των ΕΩ ενστερνίζεται τις αρχές
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και τις Ικανότητες Κλειδιά για τη Διά Βίου
Μάθηση (Joint Teaching Committee 13-14.10.2016)



Το μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών (European 
Hours Syllabus 2016)

Γενικές αρχές των ΕΩ

• Να εξοπλίσουν τους μαθητές με αυτοπεποίθηση για τη δική τους πολιτισμική
ταυτότητα που αποτελεί θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης των μαθητών ως Ευρωπαίους
πολίτες και πολίτες του κόσμου.

• Να ενθαρρύνουν μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια συνολική αντίληψη στη μελέτη των
επιστημών του ανθρώπου.

• Να ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα, συμμετοχή, επικοινωνία και ενδιαφέρον για τον
συνάνθρωπο μέσω της σχολικής κουλτούρας.

• Να εμψυχώνουν την εργασία μέσω άλλων γλωσσών και ιδιαίτερα της δεύτερης ξένης
γλώσσας.



Το μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών (European 
Hours Syllabus 2016)

Οι διδακτικές αρχές των ΕΩ
• ολιστική μαθησιακή διαδικασία η οποία εμπλέκει όλες τις αισθήσεις, σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον όπου οι μαθητές επικοινωνούν και συνεργάζονται στην υλοποίηση έρευνας μέσω 
καλά οργανωμένων σχεδίων εργασίας.

• μαθησιακό περιβάλλον οργανωμένο με βάση, τις προηγούμενες γνώσεις, ικανότητες και 
απαιτήσεις των μαθητών, ένα δίκτυο διαθεματικών ευκαιριών και πειραματισμού σε νέα 
δεδομένα, συνυφασμένο με τις ανάγκες και ικανότητες των μαθητών για έκφραση. 

• το μάθημα οργανώνεται σε δυο (2) συνεχόμενες διδακτικές περιόδους των 45΄ η κάθε μία, και 
αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα για τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ τάξεων του Πρωτοβάθμιου 
Κύκλου

• Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ομάδες μαθητών από διαφορετικά γλωσσικά τμήματα και σε 
κάθε ομάδα χρησιμοποιείται η δεύτερη ξένη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας

• Η κάθε ομάδα μαθητών υλοποιεί για συγκεκριμένο χρόνο, ένα σχέδιο εργασίας και στο επόμενο 
βήμα αλλάζει αίθουσα και εκπαιδευτικό για την υλοποίηση ενός νέου σχεδίου εργασίας



Το μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών (European 
Hours Syllabus 2016)

Μαθησιακά αντικείμενα

• Οι ΕΩ επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Δεξιότητας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ

ΣΚΕΨΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜ
Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΡΑΣΗ



ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΓΝΩΣΗ

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μαθητές αποκτούν βασική γνώση

σε ειδικές περιοχές του

περιεχομένου, από την Ευρωπαϊκή

πλευρά θέασης:

• Γεγονότα και προσωπικότητες

• Παρελθόν, παρόν, μέλλον

• Διαφορές και ομοιότητες

Σχετίζεται με ειδικά θέματα που οι
μαθητές αναπτύσσουν θετικές
στάσεις για μια σειρά από θέματα:
• Διαφορές και ομοιότητες στην

Ευρώπη και μεταξύ της Ευρώπης
και άλλων περιοχών, χωρών και
ηπείρων

• Διάφορες στάσεις, θέσεις και
ιδέες για την Ευρώπη

• Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της ΕΕ

• Οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες
συνεργασίας που υποστηρίζουν:
• Δουλεύουμε και παίζουμε μαζί,

ενώνουμε δυνάμεις
• Εκφράζουμε συναισθήματα με

σεβασμό στους άλλους
• Χρησιμοποιούμε και

ενσωματώνουμε στοιχεία από
διαφορετικές περιοχές στη
δουλειά μας

• Δοκιμάζουμε διαφορετικές
στρατηγικές χρησιμοποιώντας
δημιουργικότητα και φαντασία

• Μοιραζόμαστε δεσμεύσεις και
οράματα

• Είμαστε ίσοι στην πολύ-
πολιτισμική επικοινωνία

• Χρησιμοποιούμε διαφορετικές



Το μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών (European 
Hours Syllabus 2016) 

Περιεχόμενο του μαθήματος των ΕΩ

• Το περιεχόμενο που οργανώνεται για να διδαχθεί μέσω σχεδίων
εργασίας στις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ έχει ομαδοποιηθεί σε 5 Περιοχές
Περιεχομένου και κατηγοριοποιούνται οι Περιοχές και τα θέματα
που εμπεριέχονται. Παρόλα αυτά δίδεται η δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να επιδιώξουν τη σύνδεση των Περιοχών
Περιεχομένου με την ύλη που διδάσκεται σε όλα τα μαθήματα και σε
όλες τις τάξεις



ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1

Η Ευρωπαϊκή

Κοινότητα

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 2

Κουλτούρα και

Πολιτισμός

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3

Περιβάλλον

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 4

Αναπτυσσόμενος

κόσμος

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 5

Ζώντας σε έναν κόσμο

επικοινωνίας

ΘΕΜΑΤΑ Οι προσωπικότητες
των μαθητών
Άνθρωποι με τους
οποίους οι
μαθητές συζούν
Ζώντας στην
Ευρώπη:
δικαιώματα και
υποχρεώσεις

Ευρωπαϊκή
Γεωγραφία
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Ευρωπαϊκή
κουλτούρα και
παραδόσεις
Ευρωπαϊκά
αθλήματα

Προστασία της
φύσης
Ευρωπαϊκή
χλωρίδα και
πανίδα
Ευρωπαϊκή
διατροφή

Τέχνες και
επιστήμες στην
Ευρώπη
Ευρωπαϊκές
μεταφορές
Ευρωπαϊκή
οικονομία

Ευρωπαϊκό διαδίκτυο
Ευρωπαϊκές γλώσσες
Σύγχρονα μέσα
επικοινωνίας



Το μάθημα των Ευρωπαϊκών Ωρών (European 
Hours Syllabus 2016)

Η αξιολόγηση

• Η αξιολόγηση των μαθητών στις ΕΩ σχετίζεται με την απόκτηση 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων, τη διάδραση στη σχολική αίθουσα και το 
καθημερινό έργο των μαθητών. 

• Η αξιολόγηση, όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα, είναι περιγραφική. 



ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

+ Γνωρίζει σχεδόν τίποτα από τις Περιοχές Περιεχομένου
Εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές
για να αντλεί πληροφορίες

Δεν εργάζεται σχεδόν καθόλου Δεν επικοινωνεί σχεδόν καθόλου
με άλλους με δομημένο τρόπο.
Εξαρτάται εντελώς από τον
εκπαιδευτικό και τους
συμμαθητές.

++ Γνωρίζει λίγα πράγματα από τις Περιοχές Περιεχομένου
Βασίζεται στον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές για να
αντλεί πληροφορίες

Δείχνει κάποια σημάδια εργασίας Εργάζεται και επικοινωνεί λίγο με
άλλους με δομημένο τρόπο.
Βασίζεται στον εκπαιδευτικό και
τους συμμαθητές

+++ Γνωρίζει επαρκή πράγματα από τις Περιοχές
Περιεχομένου
Περιορισμένη καθοδήγηση χρειάζεται

Εμπλέκεται επαρκώς με
ανεξάρτητο τρόπο

Εργάζεται και επικοινωνεί
επαρκώς με άλλους με δομημένο
τρόπο. Περιορισμένη καθοδήγηση
χρειάζεται

++++ Γνωρίζει πολλά θέματα σχετικά με τις Περιοχές
Περιεχομένου

Εμπλέκεται πλήρως με ανεξάρτητο
τρόπο και έχει τη δυνατότητα να
μεταφέρει τις στάσεις του σε άλλα
μαθήματα

Μπορεί να εργαστεί και να
επικοινωνήσει ικανά και
ανεξάρτητα. Είναι ικανός/ή να
μεταφέρει αυτές τις δεξιότητες σε
άλλα μαθήματα.



Το μάθημα των ΕΩ στο ΕΣΒ ΙΙΙ

ΑΠ: ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΩ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙA ΤΑΞΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



Το μάθημα των ΕΩ στο ΕΣΒ ΙΙΙ

Οργάνωση πλαισίου

Κριτήρια
• Οργανωτικά
• Γλωσσικά
• Παιδαγωγικά
• κοινωνιολογικά

Γενικοί στόχοι
• Σύμφωνα με το ΑΠ

Θεματικές ανά τάξη
• Λεπτομερής αναφορά των 

σχεδίων εργασίας
• Αναλυτική κατάσταση των 

μαθητών που απαρτίζουν 
την κάθε ομάδα



Δραστηριότητες Γ΄ τάξης (2019-20)
Τέχνη-Κόψιμο, Σχεδίαση, Συνεργατικά παιχνίδια, Ασκήσεις εμπιστοσύνης

Παραδοσιακά αθλητικά παιχνίδια στην Ευρώπη και κοινωνικά παιχνίδια

Η Παλαιολιθική εποχή: η τέχνη των σπηλαίων και η προϊστορική κεραμική

Ασκήσεις εμπιστοσύνης, Συνεργατικά παιχνίδια, Αυτοσχέδια δράση και

αθλήματα

Μουσική και χορός στην περιοχή της Μεσογείου

Ο μύθος της Ευρώπης

Ζωγραφίζω Ακουαρέλες όπως ο FOLON

Ζωγραφίζω έναν πίνακα με τον τρόπο που γράφω ένα βιβλίο

Ας γνωρίσουμε καλύτερα την ΕΕ

Μύθοι και παραμύθια της πατρίδας μου

Σημαίες ευρωπαϊκές

Επιτραπέζια παιχνίδια



Δραστηριότητες Δ΄ τάξης (2019-20)
Παίζοντας το παιχνίδι RINGO

Κωδικοποίηση με υπολογιστή

Μνημεία των χωρών μας

Τέχνη και ζωγραφική της Frida Kahlo

Μουσικοθεραπεία, ένα ταξίδι γεμάτο μουσικές και αισθήματα

4 Εθνικά σύμβολα σε ευρωπαϊκές χώρες

Μαθαίνω να προγραμματίζω με την εφαρμογή SCRATCH JUNIOR, με αριθμητική ταμπλέτα

Η Ευρώπη ατενίζοντας το μέλλον

Δημιουργήματα ευρωπαϊκά

Μύθοι και παραμύθια της χώρας μου (γεύματα)

Πλεονεκτήματα διαφορετικών μορφών επικοινωνίας

Μύθοι και παραμύθια της χώρας μου

Η κλιματική αλλαγή και η δράση των παιδιών

Δημιουργία μιας πολιτικής σεβασμού για το περιβάλλον



Δραστηριότητες Ε΄ τάξης (2019-20)
Παρουσίαση παραδοσιακών παιχνιδιών στην Ευρώπη μέσω οπτικο-ακουστικής διδασκαλίας

Τουριστικές αφίσες/Τέχνη του δρόμου/Μωσαϊκά

LapBook για την Ευρώπη

Η Ζώνη του ευρώ/Η ιστορία του/Τα πλεονεκτήματα

Παιχνίδι ρόλων πολύ-γλωσσικής ταυτοποίησης: μιλώντας «ευρωπαϊκά», η γλώσσα σου είναι η

γλώσσα μου

QUIZ και παιχνίδια προσανατολισμένα στην Ευρώπη

Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε στις διαφορές μας

Η εξέλιξη της κατοικίας (σχέδια, μικρά βιβλία)

Ανακύκλωση χαρτιού

Περιβαλλοντική συνείδηση/ Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον

Εθνικά πιάτα/Γεύματα των Ευρωπαϊκών χωρών/ηγετών

Μύθοι και παραμύθια της χώρας μου

Κατασκευή με LEGO ευρωπαϊκών μνημείων



Οργάνωση διδασκαλίας

• Η διδασκαλία οργανώνεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών

• Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την επικοινωνία στην πρώτη ξένη γλώσσα 
του μαθητή.

• Οι μαθητές γνωρίζουν τους στόχους
• Οι μαθητές συναποφασίζουν με τον εκπαιδευτικό σε ζητήματα επιλογής 

εποπτικού υλικού
• Οι μαθητές εργάζονται σε πολύ-γλωσσικές ομάδες
• Οι μαθητές αυτό-αξιολογούνται
• Οι μαθητές παρουσιάζουν και εκθέτουν το παραγόμενο υλικό στους 

μαθητές των άλλων ομάδων



Οργάνωση διδασκαλίας
Γε

νι
κό

τε
ρο

 π
λα

ίσ
ιο Εκπαιδευτικές ανάγκες

Επικοινωνία στην πρώτη 
ξένη γλώσσα

Αν
ά 

τά
ξη Συμμετοχή στο 

συμβούλιο τάξης
στοχοθεσία
συναπόφαση
συνεργασία

Αν
ά 

τμ
ήμ

α Συνδημιουργία
Ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση διδασκαλίας
Πολυγλωσσία στην κάθε 
ομάδα μαθητών
Συμβίωση
Αυτό-αξιολόγηση 
μαθητών
Παρουσίαση 
παραγόμενου υλικού 
στην ολομέλεια τάξης
Αξιολόγηση μαθητή



Συμπεράσματα

• Η έρευνα έχει αποδείξει πως το περιβάλλον των ΕΩ στηρίζει
τις αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των ΕΣ και
υποστηρίζει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη
συμβίωση, τη συνεύρεση και τη συνεργατικότητα παιδιών
με διαφορετικές κουλτούρες. Επίσης, η επιτυχής διαχείριση
της τάξης των ΕΩ στηρίζεται στην ενδελεχή οργάνωση και
λεπτομερή προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σε ένα
πλαίσιο άμεσης συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών.


