
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Η κοινωνία των  
πολιτών στα σχολεία:  

Από τη γνώση στην πράξη

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022
18.30 - 20.00  

ONLINE EVENT



Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Γερμανική Σχολή Αθηνών 
(Deutsche Schule Athen) σας προσκαλούν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα  
18.30 – 20.00  στην διαδικτυακή εκδήλωση με  θέμα: «Η κοινωνία των πολιτών στα σχολεία: 
Από την γνώση στην πράξη». Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
Understanding Service Learning που στοχεύει στην προετοιμασία και συνεργασία σχολείων 
με πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Understanding 
Service Learning, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την μεθοδολογία του service learning 
και καλές πρακτικές όπου έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και εμπλέκουν δραστηριότητες 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σχολεία. Θα συζητηθούν επίσης θέματα όπως, ο 
σχεδιασμός και η ένταξη βιωματικών δραστηριοτήτων στα σχολεία αλλά και οι προκλήσεις 
καθιέρωσης βιώσιμων και σταθερών συνεργασιών. 

• Εκπρoσώπους της κοινωνίας των πολιτών
• Εκπαιδευτικό προσωπικό (Δάσκαλοι/-ες , Καθηγητές/-ριες) καθώς και Σχολεία/

εκπαιδευτικά ιδρύματα
• Εκπαιδευτές, Επαγγελματίες στον χώρο της εκπαίδευσης
• Ευρύ κοινό

Απευθύνεται σε:

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη του παρόντος 
εγγράφου δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου του, το οποίο αντικατοπτρίζει 
μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πρόγραμμα 

18.30 – 18.40 Καλωσόρισμα 
Γιάννης Παππάς, Επικεφαλής Προγραμμάτων ΚΜΟΠ 

18.40 – 18.50 Βασικές Αρχές του Service Learning: Ποιοτικά Κριτήρια 
Jens Koslowsky, Συντονιστής Διεθνών Προγραμμάτων 
Γερμανική Σχολή Αθηνών

18.50 – 19.00 Service Learning: Συνδέοντας τα σχολεία με την κοινωνία των 
πολιτών 
Regine Leonhard, Program Learning through Civic 
Engagement στο Stiftung Gute-Tat Munich

19.00 – 19.15 Νοιάζομαι και Δρω ως Ενεργός/ή Πολίτης 
Βιβή Ανθοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ίδρυμα Λαμπράκη, 
Εμπειρογνώμονας στον τομέα της Εκπαίδευσης, Executive 
Coach

19.30 – 19.45 Τα Οικολογικά Σχολεία και η σύνδεσή τους με την ευρύτερη 
κοινότητα 
Βέρα Βορύλλα (M.Ed., Ph.D.c), Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής 
Οικολογικών Σχολείων , Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής

19.15 – 19.30 Συνεργασία και προσέγγιση της Σχολικής κοινότητας
Χρυσούλα Σταματούκου- Συντονίστρια Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, Actionaid Hellas

19.45 – 20.00 Ερωτήσεις και κλείσιμο της εκδήλωσης

*Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά.
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Λίγα λόγια για το Understanding Service Learning

Το έργο αποσκοπεί στην εισαγωγή του service learning ως μεθοδολογία μάθησης που 
συνδυάζει τη σχολική εκπαίδευση με τη συμμετοχή στα κοινά καθώς και την προετοιμασία 
εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να το εφαρμόσουν στις τοπικές τους κοινωνίες. 
Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες εκπαίδευσης και ΜΚΟ θα εκπαιδευτούν και θα εισαχθούν 
σε μια καινοτόμο μεθοδολογία υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση της κοινωνικής δέσμευσης 
στην επίσημη και μη τυπική μάθηση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο  
 usl-project@kmop.org ή στο τηλ. 2103637547
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