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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2 

Σηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ ΚΑ1 2020 Πξνζσπηθνύ 
γηα Γηδαζθαιία θαη Δπηκόξθσζε – Σρνιηθή Δθπαίδεπζε, κε θσδηθό 2020-1-EL01-
KA101-078513, κε ζέκα: «Πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα-
δεκηνπξγηθή ζπκπεξίιεςε», ην Γεκνηηθό Σρνιείν Παξαιίνπ Άζηξνπο 
πξαγκαηνπνίεζε ηε δεύηεξε ηνπ θηλεηηθόηεηα.  

 
Η θηλεηηθόηεηα πινπνηήζεθε από ηηο 12/12/2022 έσο ηηο 17/12/2022 δηα δώζεο ζηε 

Βαξθειώλε, ζηνλ εθπαηδεπηηθό νξγαληζκό “Europass Teacher Academy”, από ηνπο 
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ θ. Δκκαλνπήι Γύθην (ΠΔ11) θαη θα Παλαγηώηα 
Χαζαπνγηάλλε (ΠΔ05) γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο “Facing 
Diversity: Intercultural Classroom Management”. («Αληηκεησπίδνληαο ηε 
δηαθνξεηηθόηεηα: Γηαρείξηζε Γηαπνιηηηζκηθήο Τάμεο»).  
Σηα καζήκαηα ζπκκεηείραλ επίζεο 7 εθπαηδεπηηθνί από ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ιηαιία, 
ηελ Απζηξία θαη ηε καθξηλή Μαξηηλίθα. 

 
Μέζσ ηεο κειέηεο πεξηπηώζεσλ, αληαιιαγήο θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ειθπζηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί εμεξεύλεζαλ δηαπνιηηηζκηθέο 
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη θαηλνηόκεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ πξνώζεζε ελόο πην 
δεκηνπξγηθνύ θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Σπδεηήζεθαλ 
πξνζσπηθέο πεξηπηώζεηο ζηελ ηάμε θαη παξνπζηάζηεθαλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο 
κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο (παηρλίδη ξόισλ, ζπλεξγαηηθή κάζεζε, πξνώζεζε 
επηθνηλσλίαο θά).  

 
Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζηθή 

επηθνηλσλία, ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο, ηηο θαηλνηόκεο κεζόδνπο θαη ηνλ 
ηξόπν κεηαηξνπήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο από «βάξνο ζε «επθαηξία».  



  
 

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

πνιηηηζηηθώλ επηζθέςεσλ θαη πεξηεγήζεσλ ζηελ πόιε ηεο Βαξθειώλεο (πεξηνρή 
Gracia, κνπζείν Πηθάζν, Ιζπαληθό ρσξηό, casa Batllo, casa Amatlleur, casa Vicens). 

 
Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καο ράξηζε πνιιέο ζπγθηλήζεηο θαη ππήξμε 

αδηακθηζβήηεηα κηα εβδνκάδα πξνθιήζεσλ θαη λέσλ εκπεηξηώλ.  Οη εθπαηδεπηηθνί 
ηνπ ζρνιείνπ καο ήξζαλ ζε επαθή κε εθπαηδεπηηθνύο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, κε 
δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα, δηαθνξεηηθή γιώζζα θαη λννηξνπία. Η επηθνηλσλία ήηαλ 
άξηζηε. Αλαπηύρζεθαλ ζρέζεηο θηιίαο, ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζύλεο. 

 
Τα πξνγξάκκαηα Erasmus δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο  λα 

γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκό άιισλ ρσξώλ, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
απνδερηνύλ ηελ δηαθνξεηηθόηεηα, λα αλαπηύμνπλ ζρέζεηο αιιειεγγύεο θαη 
ζπλεξγαζίαο. 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


