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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 
 
  Από ηηο 11/09/2022 έσο θαη ηηο 18/09/2022, ην Δεκνηηθό ρνιείν Παξαιίνπ 

Άζηξνπο πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξώηε θηλεηηθόηεηα γηα ην ζρέδην Erasmus KA1, 
ρνιηθή Εθπαίδεπζε κε ζέκα: «Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα-
δεκηνπξγηθή ζπκπεξίιεςε». Η ζύκβαζε κε ην ΙΚΤ πεξηειάκβαλε δύν θηλεηηθόηεηεο,  
ζπλνιηθά ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο.  

Η πξώηε θηλεηηθόηεηα πινπνηήζεθε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ νθία 
Λαγνλίθνπ, ΠΕ70 θαη Ισάλλε- Επάγγειν Υαζαπνγηάλλε, ΠΕ70 δηα δώζεο ζηε 
Φισξεληία ζηνλ νξγαληζκό Europass Teacher Academy γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
ζεκαηηθήο ελόηεηαο “Α European School for all Children”. 

 
Απνηέιεζε κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα εθπαηδεπηηθνύο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο λα 

αληαιιάμνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο, λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο θαη λα 
αλαθαιύςνπλ θαηλνηόκεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Μέζα από έλα επξύ 
θάζκα καζεκάησλ πνπ πεξηειάκβαλε όιεο ηηο πηπρέο ηεο ηάμεο ρσξίο 
απνθιεηζκνύο, δηεξεπλά πώο νη επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη έξγα 
κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εθαξκόζνπλ επηηπρεκέλεο 
ζηξαηεγηθέο, κέζα ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο εβδνκάδαο μεθίλεζε κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ. Παξνπζηάζηεθε ην ζρνιείν θαη νη δξάζεηο ηνπ θαζώο θαη ζηνηρεία ηεο 
ειιεληθήο θνπιηνύξαο ζηνπο εηαίξνπο – εθπαηδεπηηθνύο από ηελ Ιηαιία, ηελ Σζερία, 
ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Ιζπαλία. Μέζα από πνηθίιεο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θνηλέο 
μελαγήζεηο, ηελ επηθνηλσλία ζε κηθξέο νκάδεο, ηελ εθπιήξσζε απνζηνιώλ, νη 
ζπκκεηέρνληεο γλσξίζηεθαλ θαη έζπαζε ν πάγνο ηεο πξώηεο ζπλάληεζεο.  



  
 
Ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο πνπ αλαπηύρζεθαλ ήηαλ: 
πλεθπαίδεπζε θαη ζρνιείν ρσξίο απνθιεηζκνύο: κηα επηζθόπεζε ησλ δηαθνξώλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε. Καηαλόεζε θαη δηαρείξηζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο. 
Ίζεο επθαηξίεο. εβαζκόο θαη αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαγθώλ θαη 
ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Οη ΣΠΕ σο ζεηηθόο πόξνο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 
επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ πνηθηινκνξθία θαη λα νηθνδνκεζεί έλα πεξηβάιινλ 
κάζεζεο ρσξίο απνθιεηζκνύο. Παξνπζηάζηεθαλ εθπαηδεπηηθά ςεθηαθά εξγαιεία πνπ 
θάλνπλ ηε κάζεζε-παηρλίδη. Σν ζρνιείν γηα ην κέιινλ: ην πώο λα πξνσζνύκε δηεζλή 
έξγα θαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ ηάμε ζε επξσπατθέο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

  
  
Πέξα από ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ην πξόγξακκα πεξηιάκβαλε θαη κηα ζεηξά 

πνιηηηζηηθώλ επηζθέςεσλ θαη πεξηεγήζεσλ ζηελ πόιε ηεο Φισξεληίαο, ηελ Σνζθάλε 
θαη ηελ Πίδα, ζηελ Basilica di Santa Croce, ζηελ γθαιεξί Uffizi.   



ην εθπαηδεπηηθό απηό ηαμίδη βηώζακε κηα κνλαδηθή εκπεηξία ζε έλα δηαθνξεηηθό, 
πνιππνιηηηζκηθό πιαίζην αλαπηύμακε ηζρπξνύο δεζκνύο κε ηνπο εηαίξνπο καο θη 
επηζηξέςακε κε ηηο θαιύηεξεο δπλαηέο εληππώζεηο, πξνζβιέπνληαο ζηελ 
αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ζρνιείνπ 
καο. 

  
Σν Δεκνηηθό ρνιείν Παξαιίνπ Άζηξνπο έδεζε κία εβδνκάδα πξνθιήζεσλ θαη 

λέσλ εκπεηξηώλ, κε δπλαηά ζεκεία ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ηηο δσληαλέο 
παξνπζηάζεηο, ηελ θαιή νξγάλσζε, ηελ άςνγε επηθνηλσλία. 

Μία επηκόξθσζε, πνπ νινθιεξώζεθε κε επηηπρία θαη πξαγκαηηθά απνθόκηζε 
καθξνπξόζεζκα νθέιε γηα ην ζρνιείν, ππνδεηθλύνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. 
Σν ρνιείν κνηξάδεηαη ηελ εκπεηξία ησλ γλώζεσλ, θαη ηνπ παξαγόκελνπ πιηθνύ κέζσ 
ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ. Με όξακα ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηε 
ζπλεξγαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, επελδύνπκε θαη εληζρύνπκε 
ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ δαζθάισλ καο. 


