
TALKSCAPES  
FACT SHEET 
Το έργο «TALKSCAPES – Talking for us and our European Communities by talking for our life landscapes», είναι ένα ευρωπαϊκό έργο διακρατικής συνεργα-

σίας μεταξύ Εκπαιδευτικών  Οργανισμών από Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία και Ελλάδα, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ε. Π. ERAS-

MUS+ / KA229.  

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

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.  

44+ Μαθητές 

Συμμετείχαν ενεργά 

12+ Εκπαιδευτικοί 

Ενημερώθηκαν 

Διακρατικές  

Συναντήσεις 

4+ Virtual mobilities  
Πραγματοποιήθηκαν 

Τα Ευρωπαϊκά Τοπία διαμορφώνουν το «σκηνικό της καθη-

μερινής ζωής» των πολιτών της Ευρώπης, και ως εκ τούτου 

μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των νέων Ευρωπαίων πολιτών.  

Το έργο TALKSCAPES υποστηρίζει τους μαθητές και τις 

μαθήτριες των σχολείων της σύμπραξης και τους / τις 

εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν τις ικανότητες ανάλυ-

σης και αφήγησης σε συνομηλίκους, καθώς και σε ενή-

λικες, των δικών τους τοπίων ως «παράγοντες κοινωνι-

κο-πολιτισμικής διαμεσολάβησης», ένταξης και ταυτό-

τητας.  

Η ΙΔΕΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα EYLIP – Europe-

an Youth Landscape Interpretation Platform που 

συντίθεται από τα ακόλουθα ψηφιακά εργαλεία: i) 

EYLIM – European Youth Landscape Interpretation 

Map, ii) EYLIL – European Youth Landscape Interpre-

tation Lexicon, iii) European Youth TalkScaPedia, iv) 

TalkScapes knowledge-base. 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

«χαρτογράφησαν» το γεωμορφολογι-

κό, πολιτιστικό, ιστορικό, τουριστικό 

και εκπαιδευτικό περιβάλλον της Νέας 

Αγχιάλου και της Μαγνησίας χρησιμο-

ποιώντας τους Χάρτες της Google. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζήτη-

σαν πληροφορίες αναφορικά με την 

ιστορία, τον πολιτισμό και φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον της Μα-

γνησίας.  

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε συνερ-

γασία με τους / τις εκπαιδευτικούς του 

Σχολείου δημιούργησαν παρουσιάσεις 

για τη Δράση Virtual Mobility που 

«φιλοξένησε» το Σχολείο μας.  

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε συνερ-

γασία με εκπαιδευτικούς και γονείς 

εκφράστηκαν δημιουργικά και παρή-

γαγαν έντυπο υλικό βασισμένο στα 

ευρήματα του έργου TALKSCAPES 

 


