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ΣΧΈΔΙΟ
Το έργο εγκρίθηκε στο
πλαίσιο του
προγράμματος
Erasmus+ το 2020 με
σκοπό να διερευνήσει
λεπτομερέστερα τις
οικογενειακές
συγκρούσεις στην
Ευρώπη.

Η οικογένεια είναι το πιο μικρό σύστημα μέσα
στην ευρωπαϊκή κοινωνία, το μικρότερο κύτταρο
για την καλλιέργεια του δημοκρατικού πνεύματος
και των κοινωνικών αλλαγών και γι' αυτό αξίζει
ιδιαίτερης υποστήριξης. Από τα προηγούμενο
πρόγραμμά μας γνωρίζουμε, ότι οι οικογένειες
πανευρωπαϊκά καταλήγουν σε ρήξεις για
παρόμοια θέματα και ότι σχεδόν όλες «κολλάνε»
στα ίδια ζητήματα. 
Έτσι, λοιπόν, σε μια κοινοπραξία αποτελούμενη
από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την
Ισπανία και την Ελλάδα ανταλλάξαμε απόψεις
σχετικά με το θέμα, συλλέξαμε τα συμπεράσματα
και τα επεξεργαστήκαμε ώστε να είναι κατάλληλα
προς δημοσίευση.



Το πρόγραμμα «Europarents 2020» έχει δομηθεί πάνω
σε αυτά τα συμπεράσματα: αρχικά, θα διεξάγουμε μια
σφυγμομέτρηση, ώστε να προσαρμόσουμε τις
περαιτέρω πρακτικές μας ακριβώς στις ανάγκες των
γονέων. 

Εν συνεχεία, θέλουμε να αναπτύξουμε από κοινού ένα
παιχνίδι, ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία
δύσκολων θεμάτων στους κόλπους της οικογένειας, να
την διεγείρουμε και να διεξάγουμε τη συζήτηση
ανοιχτά. Με το υπό εξέλιξη παιχνίδι όχι μόνον
μπορούν να αποκτήσουν την αίσθηση ότι μερικά
ζητήματα απασχολούν τις οικογένειες πανευρωπαϊκά,
αλλά έρχονται και σε απευθείας επικοινωνία με
μεθόδους από άλλες χώρες και μπορούν να
αλληλεπιδράσουν με αυτές με παιγνιώδη τρόπο. 
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Το EUROPARENTS 2020

βασίζεται στα αποτελέσματα
του προηγούμενου έργου
EUROPARENTS.                                                                          

Το έργο αυτό ανέλυσε την
κατάσταση των οικογενειών
στην Ευρώπη και προέβη σε
σύγκριση μεταξύ
διαφορετικών χωρών. Το
EUROPARENTS 2020 πηγαίνει
ένα βήμα παραπέρα και
αναπτύσσει ένα παιχνίδι για
τη διευκόλυνση και την
τόνωση της επικοινωνίας για
δύσκολα θέματα στην
οικογένεια.

Η ΑΡΧΗ
ΤΟ  ΥΠΟΒΑΘΡΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Με βάση το μέχρι τώρα έργο
μας, βλέπουμε ότι οι
οικογένειες αναζητούν πάντα
βοήθεια για παρόμοια
θέματα και πολλοί γονείς
ανακουφίζονται όταν
συνειδητοποιούν ότι δεν
είναι μόνοι τους με τα
προβλήματά τους. 
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ΣΎΝΔΕΣΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ

ΣΤΌΧΟΙ 

ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ:
Supporting educators, youth workers, educational leaders and support staff

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
ADULT EDUCATION: Extending and developing the competences of educators and
other personnel who support adult learners
TOPICS:

 Health and wellbeing / Social dialogue

Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή απόψεων με χαμηλές
απατήσεις  για ιδιαίτερα σημαντικά και συγκρουσιακά
θέματα στην οικογενειακή συμβουλευτική, καθώς και στην
εκπαίδευση ενηλίκων σε οικογενειακά θέματα.
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Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ
Άμεση ομάδα στόχος είναι
οι εργαζόμενοι των
οργανώσεων, οι οποίοι
μέσω της δουλειάς τους
και τελικά μέσω της
διανομής του παιχνιδιού
στην περιφέρεια των
οργανώσεων, θα φέρουν
τα αποτελέσματα στην
έμμεση ομάδα στόχο,
αυτή των γονέων και των
οικογενειών.

Οι οικογένειες μπορούν
να αποκτήσουν την
αίσθηση, ότι ζουν
παρόμοια και οι ίδιοι, με
τις άλλες οικογένειες
στην Ευρώπη· έτσι
καλλιεργείται το
αίσθημα του ανήκειν
στην ευρωπαϊκή
κοινωνία και
ταυτόχρονα βρίσκονται
νέες λύσεις για τις
εντάσεις μέσα στην
οικογένεια.

Η αίσθηση της κοινότητας

Νέες προσεγγίσεις 

Ευρωπαϊκή ανταλλαγή 
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ΙΟ1 -Σύγκριση και ανάλυση
της κατάστασης των

οικογενειών στην Ευρώπη.
Μελέτες/αναλύσεις/συλλογή δεδομένων

Βάσει μιας έρευνας στον υπολογιστή, θα
έπρεπε να διαπιστωθεί σε εθνικό επίπεδο
των εταίρων/χωρών ποια προβλήματα και
ανάγκες έχουν οι οικογένειες του 21ου αιώνα

IO2 - Europarents -
Το παιχνίδι

Εκπαίδευση/Υλικό κατάρτισης/Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Ένα παιχνίδι με ευχάριστη ατμόσφαιρα μπορεί
να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ως προς την

αντιμετώπιση και τον προβληματισμό σχετικά
με αντικρουόμενα, δυνητικά άβολα ζητήματα
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ΙΟ1 - Σύγκριση και ανάλυση της
κατάστασης των οικογενειών

στην Ευρώπη

Τα αποτελέσματα επηρεάζουν την
εξέλιξη του παιχνιδιού, γεγονός που
διευκολύνει την επικοινωνία για
δύσκολα ζητήματα στην οικογένεια, την
ενθαρρύνει και την επεξεργάζεται με
προσιτό τρόπο

80 οικογένειες ανά εταίρο
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IO2 - Europarents - Το παιχνίδι
Ένα μαθησιακό

περιεχόμενο μπορεί
να εσωτερικευτεί
καλύτερα, όσο πιο
θετική είναι η
συναισθηματική

κατάσταση τη στιγμή
παροχής του
περιεχομένου. 

Παιχνίδι με κάρτες. Ανταλλαγή και
συντροφικότητα

Θέματα:
Ανατροφή (ιδίως ανατροφή στα μέσα μαζικής

ενημέρωσης, διαφορετικές απόψεις)

Διαχείριση χρημάτων

Επικοινωνία και συγκρουσιακή νοοτροπία

Συμφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής

Ισότητα μεταξύ άνδρα και γυναίκας 
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Ο ΣΤΟΧΟΣ:
''FAMILYTIME''

 

Αναστοχασμός και
κοινός χρόνος

που θα
προωθήσουν τη

συζήτηση πάνω σε
ζητήματα σχέσεων

Προσέγγιση του
µεγαλύτερου
δυνατού

πληθυσµού

Για γονείς/
οικογένεια σε

χαλαρή
ατμόσφαιρα

Δοκιμάζεται
στις γλώσσες

της
κοινοπραξίας
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TRANSNATIONAL PROJECT

MEETING

4  Δ Ι Α ΚΡΑ Τ Ι Κ Ε Σ  Σ ΥΝΑΝΤΗΣΕ Ι Σ  

KICK OFF

Winsen/Luhe,

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 

2TPM

ΑΥΣΤΡΙΑ

3TPM

ΙΣΠΑΝΙΑ 

4TPM

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
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ΕΤΑΙΡΟΙ

http://www.systemeinbewegung.de/
Winsen, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το πρότζεκτ  «Systeme in Bewegung» («Συστήματα
εν Κινήσει») υπάρχει από το 2014 και έχει
εγγραφεί ως μη κερδοσκοπική ένωση από το
2016, με έδρα την πόλη Winsen/Luhe.

Τα Συστήματα εν Κινήσει είναι μια
εκπαιδευτική και συμβουλευτική δομή για
νέους και ενήλικες. Προσφέρει συμβουλευτική
και μαθήματα για οικογένειες από το 2016.

Παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και
συμβουλές για τον εθισμό για το Ίδρυμα
Εξάρτηση από τα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο, για
άλλους φορείς, π.χ. μαθήματα διαχείρισης του
στρες για γυναίκες που αναλαμβάνουν τη
φύλαξη παιδιών και για γονείς ή μαθήματα
άσκησης.

Συντονιστής. Systeme in Bewegung

http://www.systemeinbewegung.de/
https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/Koordinator
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Akademie für politische Bildung und
demokratiefördernde Maßnahmen

Η Ακαδημία Πολιτικής Εκπαίδευσης και Μέτρων για την
Προώθηση της Δημοκρατίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός
σύλλογος που αναφέρεται σε θέματα από τον τομέα της
πολιτικής εκπαίδευσης για άτομα όλων των ηλικιών
προκειμένου να αυξήσει τις ίσες ευκαιρίες για άνεργους/
ες και απασχολούμενους/ες, μετανάστες/τριες και ειδικά
γυναίκες στην αγορά εργασίας. Υποστηρίζουμε την
προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη παιδιών, ενηλίκων
και ατόμων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση μέσω
ποικίλων εκπαιδευτικών ευκαιριών για σχολεία, εταιρείες
και δημόσιες δομές.      

Σκοπός των δραστηριοτήτων μας είναι η προώθηση της
πολιτικής εκπαίδευσης και η υποστήριξη ομάδων που  
 βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνική θέση μέσω
στοχευμένων εκπαιδευτικών έργων, διεθνούς
συνεννόησης και συνεργασίας, καθώς και γραπτών,
οπτικών και ακουστικών εγγράφων.

http://www.pb-akademie.at/
Linz, ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.pb-akademie.at/
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AIFED. Asociación de Innovación Formación y Empleo
para el Desarrollo Sostenible 
Η AIFED είναι μια περιφερειακή οργάνωση που δραστηριοποιείται στον
τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της απασχόλησης στη
Γρανάδα της Ισπανίας. Αποτελεί μια πρωτοβουλία ορισμένων έμπειρων
στελεχών σε ευρωπαϊκά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ίδρυση
ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου με ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Εργαζόμαστε κυρίως στην προώθηση και διαχείριση της κατάρτισης, της
καινοτομίας και της απασχόλησης σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης
και του πολιτισμού. Είμαστε επίσης ενεργός σύλλογος στον τομέα των
κοινωνικών υπηρεσιών. Η AIFED, μαζί με άλλους τοπικούς,

περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς, συμμετέχει στη
διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων κατάρτισης
για την καινοτομία και την πρόσβαση στην απασχόληση.

Η AIFED αναπτύσσει ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, πολιτιστικές
δραστηριότητες και προώθηση της απασχόλησης. Υποστηρίζουμε την
ανάπτυξη και προώθηση εθελοντικών προγραμμάτων και προάγουμε την
εξ αποστάσεως μάθηση στην επαγγελματική κατάρτιση.

Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Μέσα από την
εμπειρία μας, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ενώσεων και εταίρων
συνεργασίας με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε διάφορους τομείς,

συμπεριλαμβανομένων ευρωπαίων εταίρων.

aifed@aifed.es
Granada, ΙΣΠΑΝΙΑ
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Ο σύλλογος Lernwerkstatt Europa e.V., εφεξής LewkE, έχει
την έδρα του στην πόλη Pleven/Βουλγαρία. 
Ιδρύθηκε το 2012 και απασχολεί τρεις
εργαζόμενους καθώς και εθελοντές με
παιδαγωγικό και κοινωνικοπαιδαγωγικό προφίλ
εργασίας. Η ομάδα είναι εξοικειωμένη με την
οργάνωση προγραμμάτων. Στόχος του LewkE είναι η
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και της
πραγμάτωσης της προσωπικότητας μέσω του
σεβασμού των αναγκών των παιδιών, των νέων,
των οικογενειών, των ατόμων σε ηλικία
συνταξιοδότησης, των ατόμων με αναπηρία και
των ατόμων με ειδικά κοινωνικά προβλήματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος δημιουργεί ένα
περιβάλλον για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και
τον πολιτισμό. Από την ίδρυση του συλλόγου,
έχουν δημιουργηθεί συνεργασίες ιδίως με την
πόλη Pleven. Η πόλη του Pleven, σε συνεργασία με το
LewkE, αναπτύσσει και προωθεί εμβληματικές
πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Αυτές αφορούν τη στήριξη των νέων, των
οικογενειών και τον τομέα της εκπαίδευσης στο
σύστημα κοινωνικής στήριξης. 
Ο σύλλογος LewkE αναλαμβάνει την ευθύνη για τον
τομέα της εκπαίδευσης σε θέματα κατάρτισης στα
μέσα επικοινωνίας στη Βουλγαρία, δημιουργεί ένα
εθνικό δίκτυο για το σκοπό αυτό και προσφέρει
εκπαιδευτική υποστήριξη με τη μορφή
εκπαιδευτικής συμβουλευτικής.

LERNWERKSTATT EUROPA

https://lernwerkstatt-bg.eu/
Pleven, Βουλγαρία

https://lernwerkstatt-bg.eu/
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EDUCOMMART
Η Educommart είναι μία μη
κερδοσκοπική οργάνωση που
ιδρύθηκε το 2016 με έδρα στην
Αθήνα. Προσδιορίζεται επίσης ως
σημείο συνάντησης δημιουργικών
εκπαιδευτικών διαδρομών για
ενήλικες που επιθυμούν να
διαμορφώσουν τη δική τους
πορεία στη ζωή με ουσιαστικό
τρόπο.                                                                       

Ταυτόχρονα, η Educommart είναι
ένα σημείο συνάντησης για
συνεργαζόμενους φορείς που
συνεργάζονται με τα προγράμματά
τους σε κοινωνικά, κοινωνικά και
οικονομικά σημεία συμφόρησης
και αναπτύσσουν και εφαρμόζουν
εκπαιδευτικά έργα μαζί με την
Educommart. Δείχνουν τρόπους με
τους οποίους εμπλουτίζουν την
προσωπική ζωή του ατόμου στην
καθημερινή ζωή και στην εργασία
και έτσι έχουν θετική επίδραση
στην κοινωνία μας στο σύνολό της.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η
Educommart βασίζεται σε αξίες
όπως η φιλανθρωπία, η
αλληλεγγύη, η συνεργασία και η
εμπιστοσύνη.                     

https://www.educommart.org
Ελλάδα

https://www.educommart.org/en/imprint.html


E U R O P A R E N T S 2 0 2 0

Stiftung Medien- und Onlinesucht

Η SMOS είναι ιδρυτής δικτύου ενός εθνικού συστήματος
παροχής βοήθειας. 
Σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, η SMOS συντόνισε αρκετές μαθησιακές
συνεργασίες και εργαστήρια στον τομέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Ασφαλούς Διαδικτύου κάθε χρόνο και είναι καταχωρημένη στο
Klicksafe.

 Περιφερειακά έχει δεσμευτεί σε διάφορα προγράμματα για
την εκπαίδευση των παιδιών.

Το Ίδρυμα «Stiftung Medien- und Onlinesucht» («Εξάρτηση από
τα Μέσα και το Διαδίκτυο») είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα με έδρα
στην Κάτω Σαξονία. Ιδρύθηκε το 2007 κ απασχολεί πέντε άτομα
με πλήρες ωράριο όπως και άμισθους συνεργάτες, που έχουν
κατάρτιση ως παιδαγωγοί, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.                
Η προαγωγή της ψηφιακής επάρκειας αποτελεί στόχο και
δέσμευση της SMOS - ιδιαίτερα όταν αφορά παιδιά, εφήβους,
γονείς και παιδαγωγούς. Οι εργασίες της SMOS εστιάζουν πέρα
από τη συμβουλευτική σε θέματα ανατροφής για οικογένειες με
μεγάλη χρήση των μέσων και στην πρόληψη στο ηλικιακό πεδίο
των εφήβων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.                                    

https://www.stiftung-medienundonlinesucht.de/

lünerburg, ΓΕΡΜΑΝΙΑ



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


