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Το σχολείο μας τη φετινή χρονιά υλοποίησε 2 ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Το 1ο αφορά τη δράση ΚΑ1 και το 2ο τη δράση 

ΚΑ2 

 

ΚΑ1 

1η διαφάνεια: 

Τον Ιούλιο του 2014 εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα 

Erasmus+ Δράση ΚΑ1 που αφορά την μαθησιακή κινητικότητα 

προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης. Ο τίτλος του σχεδίου μας 

μιλούσε για την βελτίωση και επέκταση διαπολιτισμικών 

ικανοτήτων  και δεξιοτήτων διαχείρισης προγραμμάτων για 

την διεθνοποίηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του 

σχολείου μας. 

 

2η διαφάνεια: 

Έτσι συνεργαστήκαμε με το IFEL το Ινστιτούτο για ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά σεμινάρια που έχει έδρα στο Αμβούργο το οποίο 

διοργανώνει σε διάφορα μέρη της Ευρώπης εκπαιδευτικά 

σεμινάρια.  Από το σχολείο μας συμμετείχαν συνολικά 5 

εκπαιδευτικοί – 3 σε γερμανόφωνο και 2 σε αγγλόφωνο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Project management for 

cross-cultural exchange projects in Europe» στο Πόρτο στην 

Πορτογαλία, που διοργανώθηκε τον Μάρτιο του 2015. 

 

 



3η διαφάνεια: 

Ενημερωθήκαμε σε βάθος για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Erasmus+  

4η διαφάνεια: 

Συνεργαστήκαμε με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών αξιοποιώντας τις εμπειρίες τους από την  υλοποίηση 

παρόμοιων προγραμμάτων και χρησιμοποιήσαμε βιωματικές 

μεθόδους μάθησης. 

5η διαφάνεια: 

Αναπτύξαμε νέες συνεργασίες με άλλα σχολεία της Ευρώπης, 

αποκομίσαμε πλούσιες εμπειρίες και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί 

και η φετινή μας αίτηση για χρηματοδότηση. 

 

 

Το επόμενο πρόγραμμα αφορά τη δράση ΚΑ2  

 

 

 

ΚΑ2 

6η διαφάνεια: 

Το καλοκαίρι του 2014 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η συμμετοχή του σχολείου μας στο Πρόγραμμα 

Erasmus+ δράση ΚΑ2 που αφορά «Συνεργασίες για την 

Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών – 

Στρατηγικές συμπράξεις – Εταιρικές Σχέσεις  αποκλειστικά 

μεταξύ σχολείων». 



7η διαφάνεια: 

Συνεργαζόμαστε με άλλα 4 σχολεία - από τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ισπανία και τη Ρουμανία - στο έργο  “Power up: 

Motivation for a healthy lifestyle- Get active for your future: 

Shaping the future career”. 

 

 

8η διαφάνεια: 

Το έργο αυτό είχε ξεκινήσει αρχικά ως πρόγραμμα του 

eTwinning το σχολικό έτος 2013/2014 με τίτλο «Power up! 

Your body & soul”  

9η διαφάνεια: 

Η πλατφόρμα αυτή του eTwinning χρησιμοποιήθηκε και φέτος  

με τίτλο «Power up! Get active for your future!” Μέσα από 

αυτή επικοινωνούν και συνεργάζονται 20 εκπαιδευτικοί και 

200 μαθητές από 5 χώρες  και 5 σχολεία. 

Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά και το έργο θα 

συνεχιστεί και το σχολικό έτος 2015/2016. 

 

10η διαφάνεια: 

Για τις ανάγκες της διάχυσης των αποτελεσμάτων του 

προγράμματος Erasmus+ δημιουργήσαμε την ελληνική 

ιστοσελίδα που βλέπετε όπου αναρτούμε όλες τις πληροφορίες 

σχετικά με τις δράσεις μας.  

 

 



11η διαφάνεια: 

Παράλληλα δημιουργήσαμε από κοινού με όλα τα εμπλεκόμενα 

σχολεία αυτή την ιστοσελίδα στην αγγλική γλώσσα που 

αναρτούμε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του 

έργου.  

Στόχος της συνεργασίας και του προγράμματος  είναι να 

βοηθήσουμε τους 200 εμπλεκόμενους μαθητές, να αναπτύξουν 

δεξιότητες και πρωτοβουλίες που θα είναι χρήσιμες στην 

επαγγελματική τους ζωή.  

Ο τίτλος του έργου «Δραστηριοποιηθείτε για το μέλλον 

σας» ανάγεται στην ιδέα ότι ένας υγιής χειρισμός του 

σώματος, μας οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα πιο 

ισχυρό μυαλό. Ως εκ τούτου, ισορροπημένη 

διατροφή, σπορ, δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου, μουσική, χαλάρωση, σωστή χρήση των τεχνολογιών 

και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κοινωνικές και 

επικοινωνιακές ικανότητες, προσπάθεια για σωστό 

επαγγελματικό προσανατολισμό,  είναι μερικά από τα θέματα 

που σχετίζονται με το πρόγραμμα. 

 

12η διαφάνεια: 

Η 1η συνάντηση καθηγητών κατά την οποία τέθηκαν οι στόχοι,  

προετοιμάστηκαν οι δράσεις και οι προτεραιότητες της 

συνεργασίας , έγινε τον Οκτώβριο του 2014 στο Realschule 

Uetze, στο γερμανικό σχολείο κοντά στο Ανόβερο, που 

συντονίζει το πρόγραμμα. 

 

 



13η διαφάνεια: 

Η 1η συνάντηση μαθητών πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα τον 

Ιανουάριο του 2015. Φιλοξενήσαμε 40 μαθητές, 10 από κάθε 

χώρα και 8 καθηγητές, 2 από κάθε χώρα αντίστοιχα, όπου 

επιλέχθηκε και το λογότυπο του προγράμματος. Στην 

διαφάνεια βλέπετε την ελληνική πρόταση. 

14η διαφάνεια: 

Έγιναν εργαστήρια χορού, άθλησης και μουσικής. 

15η διαφάνεια: 

Έγιναν βιωματικά εργαστήρια για την υγιεινή διατροφή και τα 

βότανα. 

16η διαφάνεια: 

Επισκεφθήκαμε τοπικές επιχειρήσεις και μουσεία. 

 

17η διαφάνεια: 

Η 2η συνάντηση μαθητών έγινε τον Μάρτιο του 2015 στο 

Alaquas κοντά στη Valencia στην Ισπανία, όπου 

συνεχίστηκαν οι δράσεις του προγράμματος με επισκέψεις σε 

τοπικές επιχειρήσεις, ομαδική άθληση, παρακολούθηση 

μαθημάτων και τοπικά έθιμα. 

18η διαφάνεια: 

Η 3η συνάντηση μαθητών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 

2015 στο Uetze στην Γερμανία. Οι μαθητές είχαν τη 

δυνατότητα να επισκεφθούν οργανωμένες επιχειρήσεις και να 

μάθουν να συντάσσουν αίτηση - βιογραφικό σημείωμα όταν 

απευθύνονται για εργασία. 



19η διαφάνεια: 

Η 4η συνάντηση μαθητών προγραμματίζετε για τον Οκτώβριο 

του 2015 στο Chatel sur Moselle κοντά στο Nancy στη Γαλλία. 

 

20η διαφάνεια: 

Η 5η συνάντηση μαθητών θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 

2016 στο Caracal στη Ρουμανία. 

 

21η διαφάνεια: 

Αυτό είναι το Λογότυπο του προγράμματος μας που 

επιλέχθηκε τελικά που ήταν πρόταση της Ισπανίας. 

Εκτός από την βεβαίωση συμμετοχής οι μαθητές θα 

εφοδιαστούν και με το europass, όπου αναφέρονται οι 

δεξιότητες που απέκτησαν σε κάθε κινητικότητα και θα  έχει 

ισχύ σε όλη την Ευρώπη. 

Τελικό προϊόν του έργου θα είναι ένα eBook, όπου θα 

δημοσιευθούν όλα τ’ αποτελέσματα από όλες τις κινητικότητες 

σε όλες τις χώρες.  

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρειάστηκε να 

δουλέψουν σκληρά και να συνεργαστούν οι 5 υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί καθώς και η υποστήριξη της διεύθυνσης του 

σχολείου και του συλλόγου των διδασκόντων. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!! 

 


