
      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΗΜΕΡΙΔΑ OpenEYE 

Open Education for Young Europeans through History, Art and Cultural Learning 

Αμφιθέατρο Μουσείου Μπουζιάνη, Γ. Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη  

1 Νοεμβρίου 2022 

18:00 - 20:30  
 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στην Ημερίδα που 

διοργανώνουμε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπουζιάνη στη Δάφνη, για την παρουσίαση και 

συζήτηση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού έργου OpenEYE - Open Education for Young 

Europeans through History, Art and Cultural Learning (Ανοικτή εκπαίδευση για τους Νέους 

Ευρωπαίους μέσα από την ιστορία, την τέχνη και την πολιτιστική εκπαίδευση) – 

www.erasmusopeneye.eu.  

Το έργο  υλοποιείται από μια διακρατική σύμπραξη συμπεριλαμβανομένων ινστιτούτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων, πολιτιστικών οργανισμών και σχολείων από τη Νορβηγία, την 

Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Ιταλία, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Νοτιοδυτικής Νορβηγίας. Το 

έργο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εργαζόμενους στην 

εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της ένταξης των παιδιών με μεταναστευτικό ή 

προσφυγικό υπόβαθρο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω δραστηριοτήτων που συνδυάζουν την 

πολιτιστική εμπειρία και την εκπαίδευση, οδηγούν σε ατομικές διαδρομές μάθησης, ενισχύουν τις 

γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών και οριοθετούν μια διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης και 

προσωπικής ανάπτυξης.  

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν α) μια έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, β) μια μεθοδολογία για την αξιοποίηση εκπαιδευτικών μεθόδων 

που βασίζονται στην τέχνη, την ιστορία και μυθολογία, τις προσωπικές διηγήσεις και τον πολιτισμό 

της καθημερινής ζωής, , και γ) ένα εκπαιδευτικό υλικό που εφαρμόζει στην πράξη την μεθοδολογία,  

προτείνοντας μια σειρά «εκπαιδευτικών δράσεων» με λεπτομερείς περιγραφές και προδιαγραφές 

για άμεση εφαρμογή τους.  

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών (www.prismanet.gr) με την 

υποστήριξη του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (www.childrensartmuseum.gr) και του 5ου 

Δημοτικού Σχολείου Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης» (5dim-dafnis.att.sch.gr).  

To OpenEYE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+. 
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