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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 
παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και 
η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ευαισθητοποίηση για τις επικρατούσες πολώσεις 
στην πολιτική και την κοινωνία και ανάπτυξη 
βασικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους νέους να 
εξετάσουν κριτικά αυτά τα φαινόμενα. 

Ανάπτυξη καινοτόμου διδακτικού και μαθησιακού 
υλικού που θα δρα ενάντια στην ανάπτυξη πολώσεων 
στην τάξη. 

Οι μαθητές θα πρέπει όχι μόνο να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν τις πολωτικές τάσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, αλλά και να τους δίνονται τα εργαλεία με 
τα οποία μπορούν να τις αντιμετωπίσουν.  

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν δεξιότητες κριτικής σκέψης για 
να αναγνωρίζουν τις πολωτικές τάσεις, να τις 
αντιμετωπίζουν και έτσι να αισθάνονται ενθαρρυμένοι 
να ενεργούν ως πρεσβευτές υπέρ της ιδέας μιας 
Ευρώπης „ενωμένης στην πολυμορφία“.
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ΔΙΔΑΞΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ!
Καινοτόμο διδακτικό και μαθησιακό υλικό που εστιάζει 
στη θεωρητική και βιωματική μάθηση, καθώς και στην 
παροχή υλικού για εργαστήρια ειδικά για ομάδες-στόχους 
με ομάδες διαφορετικού μεγέθους. 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!
Ολοκληρωμένο διδακτικό και μεθοδικό διδακτικό υλικό 
για να διασφαλιστεί ότι το θέμα καλύπτεται επαρκώς και 
κατάλληλα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!
Μια διεθνής έκθεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 
της αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης 
και ένας επίσημος κατάλογος παραδειγμάτων καλής 
πρακτικής για χρήση στην τάξη. 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ!
Ένα εργαστήριο και ένας οδηγός για μαθητές που 
απευθύνεται σε ομάδες-στόχους και θα τους ενθαρρύνει 
να ενεργήσουν ως πρεσβευτές μιας ενωμένης Ευρώπης 
στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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Όταν δημιουργούνται πολώσεις, συχνά καταφέρνουν να 
διαιρέσουν τον κόσμο μας. Προκειμένου να αναθεωρηθούν τα 
στατικά πρότυπα σκέψης και να ξεπεραστούν οι κοινωνικές 
προκλήσεις στο μέλλον, δεξιότητες όπως η ικανότητα 
συζήτησης, ενσυναίσθησης και προώθησης της κοινωνικής 
συνοχής και ποικιλομορφίας έχουν μεγάλη ζήτηση στην 
αναζήτηση ολιστικών λύσεων.

Το „bye, Polarity“ επικεντρώνεται κυρίως στο σχολικό 
εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους 
νέους στην αυξανόμενη πολιτική και κοινωνική πόλωση, 
να τους βοηθήσει να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν αυτά 
τα φαινόμενα και να τους δώσει έτσι τη δυνατότητα να 
λειτουργήσουν ως πρεσβευτές μιας ενωμένης Ευρώπης. ΠΕΙΤΕ: ΠΕΙΤΕ: 
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