
ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ

RenaSup (Γαλλία)  

Αρσάκειο Λύκειο Πατρών (Ελλάδα)

CNFETP (Γαλλία)

Πανεπιστήμιο της Σιένα (Ιταλία)

Pixel (Ιταλία)

IC2 “Arnolfo di Cambio” (Ιταλία)  

Fundatia EuroED (Ρουμανία)

Društvo Humanitas (Σλοβενία)

8 εταίροι από 5 διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στο έργο:

This project has been funded with support 
from the European Commission.
This material reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of 
the information contained therein.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Αριθμός Έργου: 2020-1-FR01-KA201-080108 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

ΠYΛΗ EΡΓΟΥ
http://keycode.pixel-online.org/

Εμμανουήλ Πετράκης
Φυσικός PhD
Διευθυντής Αρσακείου Λυκείου Πατρών
+30 2610990350
lyk-p@arsakeio.gr
mpetrakisars@gmail.com



ΣΤOΧΟΙ
Το KeyCode στοχεύει να επεκτείνει τα προγράμματα σπουδών των 
σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικές εμπειρίες που 
ενισχύουν τις βασικές ικανότητες των μαθητών με βάση την 
ενσυναίσθηση, την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και τις αξίες της ΕΕ.

Για το σκοπό αυτό, το Key-Code στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και 
διάδοση ενεργών εργαλείων μάθησης που ενισχύουν τρεις κατηγορίες 
βασικών ικανοτήτων μαθητών προεφηβικής ηλικίας (11 - 16 ετών): 

• Διαπροσωπικές δεξιότητες βασισμένες στην ενσυναίσθηση.

• Ενεργή Ευρωπαϊκή υπηκοότητα

• Πολιτιστική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αξίες της ΕΕ.

Το έργο απευθύνεται σε: 

• μαθητές ηλικίας 11-16 ετών

• Καθηγητές

• Διαμορφωτές πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης

ΟΜAΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟIΕΣ 
ΑΠΕΥΘYΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

Το 2015, οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν τη Διακήρυξη του Παρισιού, η 
οποία εξηγεί ότι «μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
για τη διαφύλαξη των πλουραλιστικών μας κοινωνιών είναι να προσδώσουμε 
κοινές θεμελιώδεις αξίες». Συμφώνησαν σε μια κοινή προσπάθεια να 
διδαχθούν οι μαθητές πώς να γίνουν ενεργοί πολίτες προωθώντας 
δημοκρατικές αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, οι αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να διδαχθούν με καταναγκαστικές 
μεθοδολογίες top-down (από πάνω προς τα κάτω), αλλά μέσω 
ενσυναισθητικών εκπαιδευτικών μέσων.

ΙΣΤΟΡΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ 
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

• Μια βάση δεδομένων πηγών διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν από 
καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προώθηση της 
εκμάθησης βασικών ικανοτήτων και «μαλακών» δεξιοτήτων σχετικά με 
την ιθαγένεια και τις αξίες της ΕΕ.

• Μια βάση δεδομένων με βίντεο για την ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων 
των μαθητών σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες.

• Ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων για 
την προώθηση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων μεταξύ εφήβων και 
προ-εφήβων μαθητών σχετικά με τις αξίες και την ιθαγένεια της ΕΕ.
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