Erasmus+
“ Skills4Life”
Το σχολείο μας εγκρίθηκε και θα συμμετέχει για τα επόμενα τρία χρόνια στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “ Skills4Life”. Την επίβλεψη για το
έργο έχει το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΙΔΕΠ Δια Βίου
Μάθησης, απ’ όπου λαμβάνεται και η χορηγία.
Στο έργο συμμετέχουν σχολεία από την Ισπανία (Συντονιστικό Σχολείο), την
Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Κροατία και την Αυστρία.
Συντονίστριες του έργου στο σχολείο μας είναι η Καθηγήτρια κ. Πόλα
Θεοχάρους και η Βοηθός Διευθύντρια κ. Γιώτα Μυλωνά. Τη γενική εποπτεία
έχει ο Διευθυντής κ. Δημήτρης Χανδριώτης.
Το έργο αυτό δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς - εταίρους, οι οποίοι
συνειδητοποίησαν την ανάγκη να εξοπλιστούν οι μαθητές/τριες με δεξιότητες
που είναι απαραίτητες για την απασχόλησή τους από τη στιγμή που
ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο σχολείο.
Είναι πολύ σημαντικό οι δεξιότητες αυτές να προσδιοριστούν και οι
μαθητές/τριες να αναπτύξουν την πολιτισμική τους κατανόηση, να
ενημερωθούν για τις πρόσφατες εργασιακές ανάγκες στις χώρες της ΕΕ και να
μοιραστούν εμπειρίες μαζί με τους εταίρους τους. Επιπλέον οι μαθητές/τριες
θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εργαστήρια και συζητήσεις με
μαθητές/τριες διαφόρων χωρών για το παρόν και το μέλλον της ΕΕ, στο
πλαίσιο της απασχολησιμότητας.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
- η ανάπτυξη της απασχολησιμότητας μέσω της απόκτησης εγκάρσιων
δεξιοτήτων: μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές

και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα του πολίτη, αίσθημα πρωτοβουλίας
και επιχειρηματικότητας, πολιτιστική έκφραση.
- η μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και η ενθάρρυνση της κριτικής
σκέψης των μαθητών με την προσφορά των κατάλληλων εργαλείων.
- η ενημέρωση για τις διαφορετικές τοπικές, εθνικές, διεθνείς ευκαιρίες στην
αγορά εργασίας και στην απασχόληση.
- η δημιουργία καινοτόμων εργαλείων για την υποστήριξη της συνεχούς
ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, η παροχή κινήτρων στους μαθητές, η
ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, η τόνωση της
δημιουργικότητας και της αξιολόγησης από ομότιμους.
- η στήριξη προς τους εκπαιδευτικούς ώστε να ασκήσουν την ικανότητα να
εργάζονται σε διεπιστημονικές και πολυεθνικές ομάδες επιτυγχάνοντας τη
βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας με την ανταλλαγή μεθόδων,
στρατηγικών και ιδεών.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα υπάρξει η ευκαιρία ανταλλαγής επισκέψεων
και φιλοξενίας μεταξύ των εταίρων σχολείων. Κατά τη φετινή χρονιά θα
συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ τάξης, ενώ κατά την
επόμενη σχολική χρονιά θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες της
φετινής Α’ τάξης.
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