
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ – ERASMUS + 

 

Δγθξίζεθε θαη μεθηλάεη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

“Μικπά σολεία με Μεγάλερ Πποζδοκίερ” 

απφ ηελ θνηλνπξαμία ησλ Γςμναζίων Δλαθονήζος και Γεπακίος θαη ησλ Λςκείων 
Νεαπόλεωρ και Γεπακίος , ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 
πξνγξάκκαηνο Erasmus+ – Γξάζε ΚΑ1 (Μαζεζηαθή Κηλεηηθφηεηα Αηφκσλ-
Κηλεηηθφηεηα Πξνζσπηθνχ Σρνιηθήο Δθπαίδεπζεο). Τέζζεξα κηθξά θαη απνκνλσκέλα 
Σρνιεία ηεο Αλαηνιηθήο Λαθσλίαο ζπλεξγαζηήθακε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ΠΓΔ 
Πελοποννήζος γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ απαμίσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 
ηε ζρνιηθή δηαξξνή κε ηειηθφ ζηφρν λα εθπιεξσζνχλ νη Μεγάιεο Πξνζδνθίεο γηα 
ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ εθπαηδεχνπκε. 

Σηφρνο καο είλαη ε ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΤΥΑΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πςειέο πξνζδνθίεο ησλ νηθνγελεηψλ 
πνπ επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα ππνζηεξίδεη 
ηελ έληαμε θαη παξακνλή καζεηψλ κε νηθνλνκηθά ή άιια πξνβιήκαηα. 

H νκάδα έξγνπ ηεο δξάζεο απνηειείηαη απφ ηνλ ζπληνληζηή Δθπαίδεπζεο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Πεινπνλλήζνπ  Γεκήηξην Κειεθηψηε, ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ Διαθνλήζνπ κε 
πξνζαξηεκέλε Α΄ Λπθεηαθή Τάμε Κξαληδηψηε Βαξβάξα, ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Γεληθνχ 
Λπθείνπ Γεξαθίνπ  Παπιάθνπ Γήκεηξα  θαη ηηο/ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο Τζηθλάθε Δηξήλε 
(Γπκλάζην Διαθνλήζνπ), Τζηκπίδε Σνθία θαη Νηθνιαίδνπ Άλλα ( Γπκλάζην Γεξαθίνπ) 
, Σαξάληε Αλζή ( ΓΔΛ Γεξαθίνπ) θαη Σηαπξάθνπ Μαξία, Ψαξξάθε Παλαγηψηε (ΓΔΛ 
Νεάπνιεο). Σηηο δξαζηεξηφηεηεο εγθαηάζηαζεο λέσλ ηερληθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 
εκπιέθεηαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ. 

Σηα πιαίζηα ηεο   δξάζεο   νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
βηψζνπλ κηα καζεζηαθή εκπεηξία κέζα  απφ  επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ 
ζηελ  επηζθφπεζε θαη αλάιπζε κνληέισλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 



εθπαίδεπζε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ.  Θα εμνηθεησζνχλ κε εξγαιεία θαη κεζφδνπο  πνπ ζα 
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηηο 
θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπο κέζα απφ  ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ εκπινθήο 
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ, ζηελ νηθνδφκεζε απηνπεπνίζεζεο, ζηελ απηνγλσζία θαη ζηελ 
απηνδηαρείξηζε ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί επίζεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
κάζνπλ «κε πξάμεηο» κέζσ κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πςειφηεξεο απηνεθηίκεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηεο 
απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.  Έηζη ζα απνθηήζνπλ 
πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πψο ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε βειηησκέλε 
επηθνηλσλία θαη νη εληζρπκέλεο  δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί 
ζχκκαρνη ζηελ απνζάξξπλζε ηεο ζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο θαη ζηελ επλντθφηεξε 
ζρνιηθή εκπεηξία. 

Σα μακποππόθεζμα οθέλη από ηο έπγο πεπιλαμβάνοςν μεηαξύ άλλων: 

Δθπαηδεπφκελνη 

Η δεκηνπξγία επράξηζηνπ θαη απνδνηηθνχ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 
Σπκβνιή ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε  ησλ θνηλψλ γηα φινπο ηνπο λένπο ηεο Δπξψπεο 
πξνβιεκάησλ. 

Δθπαηδεπηηθνί 

Υπνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ εκβιεκαηηθψλ επξσπατθψλ δξάζεσλ φπσο 
απηέο ηνπ «Δrasmus» ψζηε λα είλαη αθφκα πην απνηειεζκαηηθνί ζην εθπαηδεπηηθφ 
ηνπο έξγν. 

Σρνιηθέο κνλάδεο 

Η αλάιεςε ελεκεξσκέλεο δξάζεο αληηκεησπίδεη ηηο ηάζεηο απαμίσζεο θαη  
επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή ζπκβνιή ησλ ζρνιείσλ καο ζηε δσή ηνπ ηφπνπ. Ταπηφρξνλα 
ε αλάδεημε ηεο Δπξσπατθήο θαη θαηλνηφκνπ δηάζηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζα 
νδεγήζεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπο σο θνξέσλ πξνφδνπ ζηελ αληίιεςε ηεο 
θνηλφηεηαο πνπ ππεξεηνχκε. 

Τνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία 

Η αλάδεημε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ ζρνιείσλ ππνζηεξίδεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη κπνξεί αθφκε θαη λα αληηπαιέςεη ηε ηάζε ηεο αζηπθηιίαο. 
Αθφκε ην ζρνιείν σο θέληξν πνιηηηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε δεκηνπξγηθνχ 
πνιηηηζηηθνχ θιίκαηνο ζηε πεξηνρή ηνπ. 

  

 


