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Τι άκουσα χθες… 
• Ιδιαιτερότητες νησιωτικότητας 
• Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, από το ευρωπαϊκό στο τοπικό κι 

αντιστρόφως 
• Αξιοποίηση πολιτισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, 

διατροφή 
• Μεταναστευτικό-πολιτικές κοινωνικής ένταξης 
• Ευέλικτες μορφές μάθησης, άμεσες απαντήσεις στις 

προκλήσεις γιατί οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών 
είναι ενεργοβόρα  

• Έλλειψη ειδικών δεξιοτήτων για τη γαλάζια ανάπτυξη αλλά 
και ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) 

• Οικολογίες γνώσης….. 
 



 
Από την απομόνωση στη συμμετοχή με εργαλείο 

την εκπαίδευση 

 
 INSULA: 

 1) περικυκλωμένη από θαλασσινό νερό 
(εν+αλς, in+salo) 

2) Απομονωμένη, αποκομμένη κοινωνία 

 

Η εκπαίδευση είναι το εργαλείο για να χτίσουμε 
γέφυρα ανάμεσα στα νησιά την ηπειρωτική 

Ευρώπη και τον κόσμο 



«No man is an island entire of itself; every man  
is a piece of the continent» 
John Donne (1572-1631) 

 
 
• Οι άνθρωποι πετυχαίνουν τους στόχους τους και τις φιλοδοξίες τους όχι με 

απομόνωση, αλλά με αλληλεγγύη και συνεργασία, με ενθάρρυνση και 
αξιοποιώντας τα ερεθίσματα και τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός τους.  
 

• Οι νησιώτες μπορούν να επιτύχουν πολλά περισσότερα, αν έχουν αυξημένη 
αίσθηση πρωτοβουλίας και αισιοδοξία για την προοπτική των πρωτοβουλιών τους, 
νοιώθουν ότι είναι εντεταγμένοι στα διεθνή δίκτυα και δεν πιστεύουν ότι οι 
αποφάσεις για τη ζωή τους φιλτράρονται από την Αθήνα, τις Βρυξέλλες και άλλα 
ξένα αστικά κέντρα.  
 

• Με τις δράσεις μας έχουμε σκοπό να εμπνεύσουμε τους συμμετέχοντες…Οι 
μαθητές των νησιωτικών περιοχών έχουν την αντίληψη πως εκείνοι είναι 
κοινωνοί της διαδικασίας και όχι οι λήπτες ενός αποτελέσματος.  



The Jean Monnet Chair on  

“European Union’s Education, Training, Research and Innovation Policies”  

(2016-19) has been awarded to  

Dr. Foteini Asderaki, PhD, Assistant Professor  

of the Department of International and European Studies 

University of Piraeus, Greece 

Έδρα Jean Monnet στις 
«Πολιτικές Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Έρευνας και 
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» 





Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Διεθνείς κι  

Ευρωπαϊκές Σπουδές 

Διεθνείς και  

Ευρωπαϊκές Πολιτικές  

στην Εκπαίδευση,  
Κατάρτιση και Έρευνα 



Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας 

erdic.unipi.gr erdiclab@gmail.com 



 
e-book 

«Bringing Europe to School Teachers (Β.Ε.S.T.)» 
Jean Monnet  «Learning EU at Schools» 

2012-13 
Αcademic coordinator: Dr. Foteini Asderaki 

125 School Teachers, postgraduate and doctoral students from 60 Greek cities 
www.bestunipi.eu   

https://www.facebook.com/bestunipi 
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E-Book 

E-game 

(available in English, German, 

French) 

http://www.bestunipi.eu/
https://www.facebook.com/bestunipi


 
Teaching Europe through Arts and Simulations 

“ΕuropeStARTS” 
2013-14 

Academic Coordinator: Dr Foteini Asderaki 
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Ασκήσεις Προσομοίωσης 

Το Ευρ. Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

4 Δημοτικά μεταξύ των οποίων το Ειδικό Σχολείο 

Αιγάλεω 
12 



Μάθαμε να δημιουργούμε “EuroComics” και εικονικά Μουσεία 

(“virtual museums”) και μάλιστα και σε άλλες γλώσσες… 

http://www.europestarts.eu/ta-eurocomics-ton-ekpaideftikon-tou-

eruopestarts/ 
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Και με θαλασσινά θέματα 
94ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Γιαρμενίτου Σοφία, «Αφήνω 

το γόνο να γίνει γονιός» 



Μεσογειακή διατροφή… 
Β3 τάξη του Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού 

Ηρακλείου Κρήτης, δασκάλα Μαρία Κασωτάκη  



2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Αλικαρνασού, Φουντουλάκη Κατερίνα  



 

 
Jean Monnet Information and Research Activities 

2013-14 
 

Academic coordinator: Dr. Foteini Asderaki 

17 



Herakleion 

Trikala 

Athens 

Thessaloniki 

Piraeus 
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10 νεανικές/φοιτητικές ΜΚΟ, 22 Erasmus 
φοιτητές 

Erasmus students 
19 
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Short movies (available in english) 

http://www.youthactiv.eu/category/eu-

videos/ 

What Europe means for me?? 

Innovative 

app for 

mobile 

phones 

animation 
Articles publicized in www.euractiv.gr 

21 



43 Λύκεια! 
(1 από την Αλβανία) 





Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

• Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, σύμφωνα με 
στατιστικές, αυξάνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
και μάλιστα σε καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις.  

• Οι νέοι στα νησιά συχνά, δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους 
μετά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώσαμε τους 
μαθητές για ευκαιρίες κινητικότητας που δεν συνδέονται 
απαραίτητα με σπουδές. 

• Με στόχο να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την αίσθηση 
της πρωτοβουλίας, την μελλοντική επενδυτικότητα και την 
έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενημερώσαμε τους 
συμμετέχοντες για τα πιο καινοτόμα προγράμματα 
κινητικότητας, όπως το Erasmus Enterpreneurs και το 
European Solidarity Corps, αλλά και τα Erasmus Youth 
Trainings.  





Έπαιξαν μαζί μας και…Κινέζοι 



Jean Monnet Networks 

Jean Monnet Network 

“Governance, Pluralism & Trans-Nationalisation in Europe”  
  GovUnet (2016-2019). Coordinator, University of Aegean 

Jean Monnet Network 

“Nexus of European Centers Abroad for Research  on EHEA – NearEU” 
  (2016-2019). Coordinator Ben-Gurion University of the Negev 

Πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση 







European Projects 

DEMOKLEOS: The Kleos of Democracy in European School (2015-2018) 
Συντονιστής Δ/νση Δευτεροβάθμιας Πειραιά 

Erasmus+, KA2 

EastMed: Eastern Mediterranean Regional Training Partnership (2016-2019) 
Coordinator, University of Piraeus 

Representation of the European Commission in Greece 

Teachers 4 Europe Ambassadors 

Teachers 4 Europe (2011 -2017) 

www.teachers4europe.gr 

European Parliament Office in Greece 

The European Parliament School Ambassadors (2016-2019) 



Teachers4Europe Network 



• https://www.youtube.com/watch?v=U8FQETL
q8x8  

https://www.youtube.com/watch?v=U8FQETLq8x8
https://www.youtube.com/watch?v=U8FQETLq8x8
https://www.youtube.com/watch?v=U8FQETLq8x8




Μια αντίστροφη πορεία ροής γνώσεων: 
από τα νησιά στην Αττική:  

• Ο βιωματικός χαρακτήρας των δράσεων του Εργαστηρίου έχει αποτέλεσμα 
οι μαθητές και οι καθηγητές να μην νοιώθουν λήπτες του αποτελέσματος 
των εργασιών του Πανεπιστημίου, αλλά κοινωνοί της διαδικασίας, η οποία 
δεν γνωρίζει γεωγραφικούς περιορισμούς. Αυτό είναι θεμελιώδες στην 
ταυτότητα και τον αντίκτυπο των δράσεων. Στη συνέχεια, έτσι, οι 
συμμετέχοντες  

- Οργανώνουν δράσεις  

- Φτιάχνουν υλικό 

- Ενημερώνουν συμπολίτες τους 

- Διδάσκουν από τις δράσεις και το υλικό τους την ομάδα του Εργαστηρίου 

- Παράγουν ιδέες και γνώση που διαχέεται σε δίκτυα μαθητών σε όλη την 
Ελλάδα 



Πάμε εμείς σε αυτούς….. 
Προσομοίωση Ευρ. Κοινοβουλίου  

3ο ΔΣ Κορυδαλλού 



Έρχονται εκείνοι σε μας… 
 ΓΕΛ Αγιάσου Μυτιλήνης 

Φοιτητής 
Erasmus 

Φοιτητές  
Erasmus 



Το σημαντικότερο που μένει στους μαθητές δεν 
είναι οι γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
την παγκοσμιοποίηση, αλλά τα ερεθίσματα για 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων: αυτογνωσία και 
αυτοπεποίθηση, αίσθηση πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, ικανότητα έκφρασης, αντίληψη της 
διαφορετικότητας, αξιοποίηση της τεχνολογίας 

για καινοτομία.  

 





Ανοικτό Μάθημα  

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία στην Ε.Ε.  

Ανοικτά μαθήματα, εργαστήρια, 
σεμινάρια, έρευνα 



Σεμινάρια 

60 Χρόνια από τις Συνθήκες της Ρώμης  



Δωρεάν σεμινάρια για προπτυχιακούς φοιτητές 

«Ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Ανώτατης Εκπαίδευσης-
Ευκαιρίες κινητικότητας» 

Εργαστήριο "ERASMUS+ 
:Ανοίγει δρόμους, 
αλλάζει ζωές" 

ERASMUS για νέους 
επιχειρηματίες 



Δωρεάν σεμινάρια για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές 

«Ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Έρευνας-Ευκαιρίες για Νέους 

Ερευνητές» 

"Μεταπτυχιακά 
Erasmus Mundus" 





Σας προσκαλούμε να ενώσουμε 
δυνάμεις! 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! 
asderaki@unipi.gr 


