
   Το πρόγραμμα Erasmus+, Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, ΚΑ1-2019, 

πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, Φεβρουάριος 2020 έως Αύγουστος 2021. 

Δύο ευρωπαϊκές πόλεις, Πράγα και Δουβλίνο, δύο εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ITC και 

EUROPASS, δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, inclusive education-συμπεριληπτική 

εκπαίδευση και The 4c’s-δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, δύο 

ομάδες εκπαιδευτικών, οι κ.κ. Κατσαρού Όλγα, Τζώρτζη Χριστίνα, Φιλίνδρα Πολυξένη 

συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πράγα- συμπεριληπτική εκπαίδευση-, οι 

κ.κ. Ευσταθίου Ευτυχία, Καρανίκα Ευδοξία στο Δουβλίνο- δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, 

επικοινωνία, συνεργασία. 

   Η βαρύνουσα σημασία της συμμετοχής εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο 

συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιβεβαιώνεται από δύο δεδομένα: ο όρος 

συμπερίληψη-εκπαίδευση για όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες- διατρέχει το σημερινό 

εκπαιδευτικό μας σύστημα σε όλες τις δραστηριότητές του και τα 4c’s εντάσσονται 

ουσιωδώς στο νέο διδακτικό αντικείμενο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.  

  Το σχέδιο μας βοήθησε να καλλιεργήσουμε στις τάξεις μας ένα κλίμα αποδοχής όλων από 

όλους, να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης στη δημιουργική τάση του 

ατόμου και της ομάδας, ουσιαστικής επικοινωνίας και συνεργατικού πνεύματος. 

Ανακαλύψαμε τρόπους να ενεργοποιούμε την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών  μας , να 

τους/τις παρέχουμε ενθάρρυνση, ώστε να επιχειρηματολογούν αλλά και να καθίστανται 

δημιουργικοί. Συνετέλεσε στη δημιουργία δικτύου συνεργασίας με συναδέλφους από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, με ανταλλαγή καλών πρακτικών και σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσά μας 

καθώς και στη βελτίωση της ικανότητάς μας στην επικοινωνία μαζί τους μέσω της ομιλούσας 

ξένης γλώσσας. Το σχέδιο συνέβαλε επίσης στην ταυτόχρονη προετοιμασία δικτύου 

συνεργασίας που περιλαμβάνει τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. 

   Η ανατροφοδότηση στους/στις συναδέλφους μας πραγματοποιήθηκε σε διάφορους 

χρόνους και επισήμως, την Παρασκευή, 27/05/2022, Οι γνώσεις και δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν αποτελούν την αφόρμηση για την πραγματοποίηση νέων σχεδίων Erasmus+ 

από συναδέλφους μας και με τη συμμετοχή μαθητών/τριών μας προς εκπαιδευτικό τους 

όφελος. 

   Ευχαριστούμε θερμά τους/τις συναδέλφους μας που έδωσαν με την αποδοχή του σχεδίου 

και την ολόπλευρη στήριξή τους μια εκπαιδευτική ευκαιρία και παρακαταθήκη για το 

σχολείο μας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν από την πλευρά 

της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για να καταστεί 

πραγματικότητα ένα δημόσιο σχολείο, στο οποίο «η τέχνη της διδασκαλίας» θα καταστεί «η 

τέχνη της βοήθειας προς την ανακάλυψη», κατά τον Mark van Doren. 

 


