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� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
 

♦ Εκπαίδευση - Εργασία - Επαγγελµατική Κατάρτιση: 
Νοµοθεσία, Θεσµοί, Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Οι µαθητές να καταγράψουν τη νοµοθεσία της Ε.Ε. στα παραπάνω θέµατα, 
τους προβλεπόµενους θεσµούς και τα αντίστοιχα χρηµατοδοτούµενα από την 
Ε.Ε. προγράµµατα.  

Στοιχεία µπορούν να αναζητήσουν από τις παρακάτω υπηρεσίες:  
1) Γραφείο Ε.Ε., Βασ. Σοφίας 2, τηλ.: 72.51.000 
2) Υφυπουργείο Ν. Γενιάς (προγράµµατα νέων) 
3) Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, που διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα ΣΩΚΡΑΤΗΣ  

4) Στο 00800-3212254 ατελώς, για κάθε πληροφορία 
5) Στο Internet: http://citizens.eu.int 

 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
 

♦ Οι µαθητές να συγκεντρώσουν στοιχεία που να αφορούν την ανεργία  που 
παρουσιάζεται στα πλαίσια του Νοµαρχιακού τους διαµερίσµατος, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εργασίας της Νοµαρχίας και τον Ο.Α.Ε.∆., 
παράλληλα µε τα προβλεπόµενα από την Ε.Ε. προγράµµατα απασχόλησης 
στα οποία συµµετέχει η Νοµαρχία. Τέλος, µπορούν να εισηγηθούν και δικές 
τους προτάσεις απασχόλησης, σχολιάζοντας και τα κοινωνικά αίτια της 
ανεργίας στην περιοχή τους. Την εργασία τους θα µπορούσαν να εντάξουν 
και στα περιβαλλοντικά προγράµµατα και να την παρουσιάσουν  στο 
σχολείο στο τέλος της χρονιάς. 

 
 



 

 379

 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
 

♦ Οι µαθητές να καταγράψουν τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήµατα του 
∆ήµου, σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να ενηµερωθούν και 
να καταγράψουν  το σχεδιασµό περιβαλλοντικών παρεµβάσεων που έχει 
γίνει για την προώθηση λύσεων και το βαθµό που σε αυτά συµµετέχει η Ε.Ε. 
Στη συνέχεια να επιλέξουν ένα ή περισσότερα προβλήµατα και να τα 
επεξεργαστούν στα πλαίσια προγράµµατος της Περιβαλλοντικής Αγωγής. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 380

 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
 

♦ Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» έχουν καταρτίσει 
µια partbase στην οποία µπορούν όλα τα Ευρωπαϊκά σχολεία που 
ενδιαφέρονται να αναπτύξουν συνεργασία, να συµπληρώσουν τα στοιχεία 
τους και µε αυτόν τον τρόπο να αναζητήσουν ενδιαφερόµενα σχολεία από 
την Ευρώπη. Η αντίστοιχη διεύθυνση αυτών των ιστοσελίδων είναι 
http://www.partbase.eupro.se και είναι ανοιχτή για όλα τα σχολεία της 
Β/θµιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για συνεργασία. Εάν το σχολείο 
δεν έχει internet σύνδεση µπορεί να την αναζητήσει µέσω των 
προγραµµάτων Ευριδίκη από τις ∆ιευθύνσεις Β/θµιας Εκπαίδευσης. 
Οι µαθητές, σε συνεργασία µε το διδάσκοντα καθηγητή, µπορούν να 
αναλάβουν να συµπληρώσουν τα ζητούµενα από τις ιστοσελίδες στοιχεία 
που αφορούν το σχολείο τους και να αναζητήσουν άλλα ενδιαφερόµενα 
ευρωπαϊκά σχολεία από όσα ήδη έχουν εγγράψει τα στοιχεία τους. Στη 
συνέχεια µπορούν να αναλάβουν να προετοιµάσουν ένα κοινό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µέσω των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µε ένα ή 
και περισσότερα Ευρωπαϊκά Σχολεία και πιθανόν µια επίσκεψη σε 
Ευρωπαϊκά Σχολεία ώστε να αποκτήσουν εµπειρία της Ευρωπαϊκής 
διάστασης της εκπαίδευσης. Χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών ανταλλαγών 
και προγραµµάτων µε Ευρωπαϊκά Σχολεία µπορεί να αναζητηθεί µέσω των 
παρακάτω εθνικών φορέων που διαχειρίζονται τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά Προγράµµατα:  
1) Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, για τα προγράµµατα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», 

προγράµµατα µαθητικών ανταλλαγών και εκπαιδευτικά προγράµµατα 
(Lingua και Comenius) 

2) Υφυπουργείο Ν. Γενιάς, για τα προγράµµατα Youth round Europe 
3) Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας, για τα προγράµµατα κινητικότητας µαθητών 

και καθηγητών.  
 


