Επιτποπή Διασείπισηρ Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάτων
Erasmus+
Τίτλορ: “Skills 4 Life”
(Δεξιότητερ/ικανότητερ για την επγασία και τη ζωή)

Τν project απηό ηδξύζεθε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηα ζρνιεία-εηαίξνπο, νη νπνίνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ
αλάγθε λα εμνπιηζηνύλ νη καζεηέο/ηξηεο κε δεμηόηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο
απαζρόιεζήο ηνπο από ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξώλνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην ζρνιείν. Οη εηαίξνη ζην
έξγν είλαη: Ηζπαλία (Σπληνληζηηθό Σρνιείν), Πνισλία, Πνξηνγαιία, Κξναηία, Κύπξνο, Γαιιία θαη Απζηξία
θαη ην project είλαη ηξηεηέο (2016-2019).
Ενύκε ζηελ επνρή ηεο επηηαρπλόκελεο αιιαγήο, όζνλ αθνξά όρη κόλν ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, αιιά θαη ηελ
θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο. Καηά ζπλέπεηα, νη δεμηόηεηεο θαη νη ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εξγαζία
θαη ηε δσή ζηνλ 21ν αηώλα εμειίζζνληαη ζπλερώο. Ζ πξόζθαηε Σηξαηεγηθή γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνλίδεη ηελ
αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε εγθάξζησλ δεμηνηήησλ θαη βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζε όια ηα επίπεδα. Ζ αλεξγία
κεηαμύ ησλ λέσλ επδνθηκεί ζηελ ΔΔ. Τν κέζν πνζνζηό αλεξγίαο ην 2013 γηα ηηο ειηθίεο θάησ ησλ 25 εηώλ
ζηηο ρώξεο ησλ εηαίξσλ έρνπλ σο εμήο: Κξναηία: 50%, Κύπξνο: 38,9%, Γαιιία: 24,8%, Πνισλία: 27,2%,
Πνξηνγαιία: 37,7%, Ηζπαλία: 55,7%.
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό νη δεμηόηεηεο απηέο λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαπηύμνπλ ηελ
πνιηηηζκηθή ηνπο θαηαλόεζε, λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο πξόζθαηεο εξγαζηαθέο αλάγθεο ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη
λα κνηξαζηνύλ εκπεηξίεο καδί κε ηνπο εηαίξνπο ηνπο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο/ηξηεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα θαη ζπδεηήζεηο κε άιινπο καζεηέο/ηξηεο ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ γηα ην παξόλ
θαη ην κέιινλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο.
Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
- ε αλάπηπμε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο κέζσ ηεο απόθηεζεο εγθάξζησλ δεμηνηήησλ: καζαίλνληαο πώο λα
καζαίλνπλ, δηαπξνζσπηθέο, δηαπνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο, δεκνθξαηηθή πνιηηόηεηα, αίζζεκα
πξσηνβνπιίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο, πνιηηηζηηθή έθθξαζε.
- ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δπλακηθνύ, ε ελζάξξπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο κε ηελ πξνζθνξά
εξγαιείσλ ζηνπο καζεηέο.
- ε ελεκέξσζε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπηθέο / εζληθέο / δηεζλείο επθαηξίεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ
απαζρόιεζε.
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- ε δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλερνύο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε
παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο, ε ελζαξξύλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ,
ε ηόλσζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο από νκνηίκνπο.
- ε ζηήξημε πξνο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο λα αζθήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εξγάδνληαη ζε δηεπηζηεκνληθέο θαη
πνιπεζληθέο νκάδεο επηδξώληαο ζηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ αληαιιαγή κεζόδσλ, ζηξαηεγηθώλ
θαη ηδεώλ.
Γξαζηεξηόηεηεο πξώηνπ έηνπο (2016-2017):


Γεκηνπξγία κόληκεο πηλαθίδαο ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ.



Δλεκέξσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, ηνπ Καζεγεηηθνύ Σπιιόγνπ, ηνπ Σπλδέζκνπ Γνλέσλ θαζώο θαη
ησλ θνηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο.



Γεκηνπξγία ινγαξηαζκώλ ζην facebook, ζην wikispaces θαη ζηελ πιαηθόξκα e-Twinning.



Δλεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ.



Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Project Website).



Γεκηνπξγία νκάδαο καζεηώλ/ηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην project (Β’ θαη Γ΄ ηάμε).



Σπλάληεζε κε ηελ νκάδα ησλ θαζεγεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ νκάδα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ - αλάζεζε
εξγαζηώλ: «Πνηνη είλαη νη εηαίξνη καο». Οη καζεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ νκαδηθά θαη δεκηνύξγεζαλ
αθίζεο γηα ηηο ρώξεο – εηαίξνπο, νη νπνίεο δηαθνζκνύλ ηελ 1ε πηλαθίδα ηνπ project ζηελ είζνδν ηνπ
ζρνιείνπ.



Δξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο καζεηέο «What do you know about Transversal Skills?».



Δξγαζίεο από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ελεκέξσζε 2εο πηλαθίδαο ζηελ είζνδν ηνπ
ζρνιείνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο δσγξάθηζαλ ηα γξάκκαηα ηνπ ηίηινπ ηνπ project «Skills 4 Life» κε
δηάθνξνπο ηξόπνπο.



Γεκηνπξγία LOGO από καζεηέο/ηξηεο, επηινγή ηνπ θαιύηεξνπ θαη ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό
ινγνηύπνπ κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ - εηαίξσλ (Αξηζηείδνπ Έκηιπ, Γ2).



Γεκηνπξγία πξνβνιήο (Power Point) ηνπ ζρνιείνπ κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ/ηξηώλ ηεο νκάδαο
Erasmus+, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζηελ Ηζπαλία.



Πξώηε ζπλάληεζε κε ηνπο εηαίξνπο - Project Μeeting, GranCanary, Ηζπαλία
(7/12/2016 - 9/12/2016). Σηε ζπλάληεζε θαζνξίζηεθαλ ππεπζπλόηεηεο, νξίζηεθαλ νη επόκελεο
ζπλαληήζεηο, ςεθίζηεθε ην Logo ηνπ project. Τν ζρνιείν καο ζπκκεηείρε κε ηε ζπληνλίζηξηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θ. Πόια Θενράξνπο (θαζεγήηξηα Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ).



Δξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο «History of teaching and learning» - Ηζηνξία ηεο
Δθπαίδεπζεο ζηε ρώξα ζαο.



Δξγαζίεο από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν θαη παξνπζίαζε
ησλ εξγαζηώλ ζηα ππόινηπα παηδηά ηεο νκάδαο Erasmus+.
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Δξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο «My Portfolio», ώζηε λα κάζνπλ ηη είλαη ην πξνζσπηθό
ηνπο Portfolio θαη ηνλ ηξόπν ελεκέξσζήο ηνπ.



Δξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο «Evaluation about Culture and Traditions» πνπ αθνξά
ζηε γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκό ησλ ρσξώλ – εηαίξσλ θαη ηηο δηαθνξέο.



Δπίζθεςε ζην Σπίηη ηεο Δπξώπεο, ζηε Λεπθσζία, όπνπ ε νκάδα ηνπ Erasmus+ είρε ηελ επθαηξία λα
ελεκεξσζεί γηα ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ αιιά θαη γηα ηε δπλαηόηεηα ζπνπδώλ ή εξγαζίαο ζε
ρώξεο ηεο ΔΔ (16/3/2017).



Δπίζθεςε ζηελ εηαηξεία «Παγσηά Παπαθηιίππνπ θαη Παηηζεξί Παλαγηώηεο» (6/4/2017), όπνπ νη
καζεηέο/ηξηεο ελεκεξώζεθαλ γηα ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο, γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη γηα
ηελ πνιηηηθή πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ. Δίραλ επίζεο ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ ηξόπν
παξαγσγήο ηνπ παγσηνύ θαη λα μελαγεζνύλ ζην κνπζείν παγσηνύ.



Δπίζθεςε ζηελ Απζηξία (30/4/17 – 6/5/17) κε ηε ζπκκεηνρή δύν εθπαηδεπηηθώλ, ηεο θ. Παλαγηώηαο
Μπισλά (Β.Γ.) θαη Παλαγηώηαο Κξαζηά (Καζεγήηξηεο Βηνινγίαο) θαη δύν καζεηξηώλ, Έκηιπο
Αξηζηείδνπ (Γ2) θαη Γεσξγίαο Φαηδεληθνιάνπ (Γ1). Παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε
ρώξαο θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ επόκελε ζρνιηθή
ρξνληά 2017-2018.
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