
                            

 
 

«Οι εκπαιδεσηικοί ηοσ 1οσ Γενικού Λσκείοσ Καλαμάηας ζσνανηούν Εσρωπαίοσς  
ζσναδέλθοσς ηοσς» 

 
Κάλνληαο ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Δπξσπατθώλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ Erasmus+ 
KA1, ην 1

ν
 Γεληθό Λύθεην Καιακάηαο μεθίλεζε – γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ ρνιείνπ – λα πινπνηεί έλα 

θηιόδνμν ζρέδην επηκόξθσζεο  εθπαηδεπηηθώλ ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρώξεο. Οη ζπκκεηέρνληεο 
εθπαηδεπηηθνί είλαη ελλέα θαη είλαη ρσξηζκέλνη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε νκάδα επηζθέθζεθε ή πξόθεηηαη λα 
επηζθεθζεί κηα Δπξσπατθή ρώξα ζπκκεηέρνληαο ζε έλα πξόγξακκα επηκόξθσζεο καδί κε άιινπο 
Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο. 
Οη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιιαπινί: α) Να απνθηεζνύλ γλώζεηο θαη εκπεηξία ζε λέεο θαηλνηόκεο 
κεζόδνπο γηα απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία. β) Να εκπινπηηζηεί ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ζύγρξνλσλ 
ειεθηξνληθώλ εξγαιείσλ θαζώο θαη εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ. γ) Να γλσξίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην 
«εθπαηδεπηηθό γίγλεζζαη»  άιισλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο κέζα από ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κε ζπλαδέιθνπο 
ηνπο άιισλ ρσξώλ γ) Να βειηηώζνπλ ηηο μελόγισζζεο δεμηόηεηέο ηνπο 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 
Ροή 1

η
: Οη θαζεγήηξηεο ΠΔ06  θεο Μέηζηνπ Μαξία θαη Παππά Αλαζηαζία ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 

“Language,Life and Culture in the UK Today” ζηελ Ομθόξδε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηελ πεξίνδν 
5/9/2016 -10/9/2016.Ο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ δηπιόο. Αθελόο λα απνθηεζνύλ θαηλνηόκεο, 
καζεηνθεληξηθέο πξαθηηθέο θαη εξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε γισζζηθώλ δεμηνηήησλ, δεκηνπξγηθόηεηαο, θξηηηθήο 
ζθέςεο θαη παξαγσγήο πξσηόηππσλ ηδεώλ, αθεηέξνπ ε θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο νκαδηθόηεηαο θαη αξκνληθήο 
ζπλεξγαζίαο ζην πεξηβάιινλ κάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. 
Σν πξόγξακκα εζηίαζε θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ηεο γιώζζαο σο θνξέα πνιηηηζκνύ θαη αμηώλ. Δπηπιένλ ε 
εξγαζία ζε νκάδεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ηόληδε ηελ αλάγθε ελζάξξπλζεο ηεο βησκαηηθήο θαη 
νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο ζηηο ηάμεηο καο. ην πξόγξακκα επίζεο 
δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ζε εθδειώζεηο, πνιηηηζηηθά δξώκελα θαη επηζθέςεηο πνπ 
δηνξγαλώζεθαλ κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή γλσζηηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ εκπεηξηώλ. Μέζσ ηεο επαθήο απηήο θαη 
ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ κε ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλαδέιθνπο ηνλίζηεθε αθόκε πεξηζζόηεξν ε αλάγθε 
ελίζρπζεο ηνπ ξόινπ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιώζζαο ζαλ κέζν ελζάξξπλζεο θαη πξνώζεζεο ηεο πνιηηόηεηαο 
(citizenship), θαζώο θαη ησλ θνηλώλ αμηώλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλεθηηθόηεηαο. Πνιιέο ήηαλ νη ζηηγκέο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζηηο νπνίεο ε αλάγθε καο γηα έκπλεπζε θαη δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία 
ελόο πεξηβάιινληνο κάζεζεο ελζαξξπληηθνύ θαη ππνζηεξηθηηθνύ πέξα από ηελ απνζηεηξσκέλε δηδαζθαιία 
ζηηο γξακκαηηθνζπληαθηηθέο δνκέο ηεο γιώζζαο, ηθαλνπνηήζεθε κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν .Αμίδεη 
εηδηθά ζε απηό ην ζεκείν λα αλαθεξζνύκε ζηνλ ηδηαίηεξν πξνζαλαηνιηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ 
ελζάξξπλζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηδεμηόηεηαο από ηε κεξηά ησλ θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ  ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξε εηνηκόηεηα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαλνεηηθή πξόζβαζε ζηελ 
πνιππνιηηηζκηθή πνηθηιία  ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ. 
 θνπόο καο κεηά ην πξόγξακκα είλαη λα ελζσκαηώζνπκε ζηε δηδαζθαιία εξεζίζκαηα από ηηο δηάθνξεο 
πνιηηηζκηθέο πηπρέο θαη πεξηβάιινληα ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαη ινγνηερλίαο, ώζηε ε γισζζηθή δηδαζθαιία λα 
θαηαζηεί πξσηίζησο  κέζν επαηζζεηνπνίεζεο θαη κάζεζεο ησλ θαιύηεξσλ πξαθηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηνπ ξαηζηζκνύ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζην ζρνιείν .Θεσξνύκε όηη εάλ επηηύρνπκε ηα 
παξαπάλσ ζα έρνπκε ζε κεγάιν βαζκό αμηνπνηήζεη ηε δπλαηόηεηα πνπ καο πξνζθέξζεθε κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο καο ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο πξνζσπηθνύ Erasmus plus - KA1. 

 

 
 



 
 
Ροή 2

η
: Οη ζπλάδειθνη Σζηάιαο Μηράιεο, Σνκαξά Μαξία, Γεκεηξαθνπνύινπ Θενδώξα, θαη Χξηζηνπνύινπ 

Κπξηαθή ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα “Discovering Renaissance Art in Florence”. Ο ηύπνο θηλεηηθόηεηαο 
ήηαλ ζπκκεηνρή ζε έλα δνκεκέλν θύθιν καζεκάησλ κε παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ, ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ 
κέζσλ θαη επηζθέςεσλ ζε κνπζεηαθνύο ρώξνπο θαη πηλαθνζήθεο. Σν πξόγξακκα καζεκάησλ δηήξθεζε έμη (6) 
εκέξεο, από 26 επηεκβξίνπ 2016 κέρξη θαη 1 Οθησβξίνπ 2016.   
    Οη δηαιέμεηο έγηλαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα από Ιηαινύο θαζεγεηέο θαη ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί δηαθόξσλ 
εηδηθνηήησλ από ηελ Πνισλία , ηελ Δζζνλία , ηελ Σνπξθία θαη ηε Γαιιία.  
    Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζηελ Duomo Square, Orsanmichele θαη Palazzio Vecchiio,ζηνπο λανύο 
Santa Croce θαη Santa Maria Novella,ζην  Ospedale degli innocenti, Medici-Ricardi Palace, Church of S. 
Lorenzo θαη  Bargello museum. Δπίζεο ζην κνπζείν Opera del Duomo θαζώο θαη ζηνλ θαζεδξηθό Ναό ηεο  
πόιεο θαη ηνλ Ναό ηνπ Βαπηηζηεξίνπ,ζηελ Academia Gallery θαη ζηελ πηλαθνζήθε   Uffizi. 
    ηόρνο ήηαλ ε εμνηθείσζε  κε ηελ ηέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ε πξνζέγγηζε κε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν 
εθπαίδεπζεο πνπ αθνξά ζηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθεη θάζε εθπαηδεπηηθόο (π.ρ. ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο, 
Φπζηθήο, εθπόλεζε δηαζεκαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εξγαζίαο).  
     Έλαο αθόκε ζηόρνο πνπ επεηεύρζε ήηαλ ε ζύγθξηζε ησλ Σερλώλ θαη Αξρηηεθηνληθώλ Μλεκείσλ Αξραίαο 
Διιάδαο θαη Αλαγελλεζηαθήο Ιηαιίαο , κε ζπλδεηηθό θξίθν ηελ κεηαθνξά ζε θπζηθή θαη πλεπκαηηθή κνξθή ησλ 
επηηεπγκάησλ  ηεο Κιαζηθήο Αξραίαο Διιάδαο ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. 
     Έγηλε αληηιεπηό όηη αθόκε θαη εθπαηδεπηηθνί κε αληηθείκελα δηδαζθαιίαο άζρεηα κε ηελ  ηέρλε θαη ηε 
ινγνηερλία κπνξνύλ λα εληάμνπλ ζην δηδαθηηθό ηνπο κνληέιν ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηέρλε θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή , όπσο γηα παξάδεηγκα ζέκαηα κεραληθήο, ζηαηηθήο θαη καζεκαηηθώλ. Η εμνηθείσζή καο κε ηελ 
Αγγιηθή γιώζζα, ε επηθνηλσλία κε εθπαηδεπηηθνύο άιισλ επξσπατθώλ θξαηώλ θαη ε αληαιιαγή απόςεσλ 
ήηαλ έλαο αθόκε ζηόρνο πνπ επηηεύρζεθε. Απνθηήζακε εκπεηξία θαη εξεζίζκαηα γηα πεηξακαηηζκό θαη 
αλάπηπμε λέσλ πξαθηηθώλ κάζεζεο θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. Αληηιεθζήθακε όηη ε απαιιαγή από 
ζηεξεόηππα ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη ε εηζαγσγή λέσλ πξνηύπσλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη πιένλ ην 
δεηνύκελν. Δπηπιένλ ηα εξεζίζκαηα πνπ απνθνκίζακε έρνπλ ζρέζε θαη κε ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό θαζώο 
κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζα ελεξγνπνηεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ζα ελζαξξπλζεί ε ελεξγόο ζπκκεηνρή 
ηνπο ζην δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη ζα απνθηήζνπλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε κάζεζε. 
    ηόρνο καο είλαη ζηα πιαίζηα ηεο δηάρπζεο ησλ εκπεηξηώλ καο λα πξνθαιέζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ζε 
άιινπο ζπλαδέιθνπο καο θαζώο θαη ζε άιια ζρνιεία ηεο πόιεο καο.     

                   

 
 
 
Ροή 3

η
: Ο Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ θ. Γηώξγνο Ληαθέαο ζπκκεηείρε ζην πξόγξακκα «Interactive Media for 

Interactive teaching and learning” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λεπθσζία ηεο Κύπξνπ από 5-11/11/2016.  
Οη δηαιέμεηο γίλνληαλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα από  Έιιελεο θαη  Άγγινπο θαζεγεηέο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 
δηάθνξνπο ρώξνπο ηεο πόιεο. πκκεηείραλ θαζεγεηέο  δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ από ηε Γαλία, ηε Ννξβεγία,  ηε 
Γεξκαλία, ηελ Πνισλία, ηε Λεηνλία, ηελ Ιζπαλία.  
Οη ζηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ πνιιαπινί: Αθελόο, λα δνζνύλ ηδέεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην πώο κπνξνύλ 
λα εθαξκνζηνύλ ηα πνιπκέζα σο εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ  ζην  
ζρνιείν θαη αθεηέξνπ λα ππάξμεη κηα  «ώζκσζε» κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζεγεηώλ  θαηαζέηνληαο  ν 
θαζέλαο ηηο εκπεηξίεο  θαη  δξάζεηο ηνπ κέζα από ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί.  Δπίζεο, λα 
παξνπζηαζηνύλ ζεκαληηθά εξγαιεία θαη δπλαηόηεηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αθόκε, λα παξνπζηαζηνύλ εηδηθέο ηερληθέο δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο βίληεν από 
επαγγεικαηίεο, εηδηθνύο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Σέινο, λα γλσξίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία από ηελ ηζηνξία 
θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηεο Κύπξνπ θαη επηπξόζζεηα  λα ελεκεξσζνύλ γηα ην πξόβιεκα πνπ ππάξρεη 
κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ (ειιελνθύπξηνη, ηνπξθνθύπξηνη) θαη ηηο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη γηα 
ηελ επίιπζή ηνπ.  
Η δηαπίζησζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ήηαλ όηη ζε  ρώξεο, όπσο ε Γαλία θαη ε Ννξβεγία νη θνξεηνί ππνινγηζηέο, νη 
ηακπιέηεο θαη ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ  πιένλ γίλεη κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη νη 
πξνζπάζεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηνρεύνπλ ζην πώο ζα ηα αμηνπνηήζνπλ παξαγσγηθόηεξα.  Δπίζεο,  ηα 
ηζπαληθά ζρνιεία πξνεγνύληαη  ησλ ειιεληθώλ από άπνςε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη κεζόδσλ δηδαζθαιίαο. 
Από ηελ άιιε πιεπξά, έλα κέζν ειιεληθό ζρνιείν ππεξηεξεί ή βξίζθεηαη  ζε αλάινγν επίπεδν πιηθνηερληθήο 



ππνδνκήο κε ζρνιεία ρσξώλ όπσο ε Πνισλία θαη ε Λεηνλία, ησλ νπνίσλ όκσο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 
δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ από όηη ηα δηθά καο 
Σν γεληθό ζπκπέξαζκα από ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα, είλαη όηη ην ειιεληθό ζρνιείν είλαη αλάγθε λα 
απνβάιιεη ην ζεσξεηηθό θαη άθακπην ραξαθηήξα ηνπ θαη λα εηζαγάγεη πξαγκαηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δθηόο από ηε  ζσζηή ρξήζε ηεο γιώζζαο, ηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα 
δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζην ειιεληθό ζρνιείν, είλαη νπζηώδνπο ζεκαζίαο λα απνθηνύλ δεμηόηεηεο ζηε ρξήζε 
ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ κέζα ζην ζρνιείν θαη κέζα από όια ηα καζήκαηα. Δπηπιένλ, κέζα από ην ζρνιείν 
πξέπεη λα απνθηνύλ επρέξεηα ζηε ρξήζε  μέλσλ γισζζώλ θαη όρη λα αλαδεηνύλ ηε γλώζε έμσ από απηό,  
δαπαλώληαο ρξόλν θαη ρξήκαηα. Μαζήκαηα, όπσο ηα Μαζεκαηηθά, ε Φπζηθή θαη ε Βηνινγία πξέπεη λα 
δηδάζθνληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε νη γλώζεηο λα αθνκνηώλνληαη από ηνπο καζεηέο θαη λα ζπλδένληαη κε ηε 
δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο. Γελ πξέπεη λα αλαιώλνληαη ζε ζηείξα αζθεζηνινγία θαη ηερληθέο επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ επίηεπμε πςειήο βαζκνινγίαο ζηηο εμεηάζεηο θαη δελ πξνζθέξνπλ 
θάηη νπζηαζηηθό ζηνπο καζεηέο.  

 

 
 
 
Ροή 4η:  Οη εθπαηδεπηηθνί Χξήζηνο Λπκπεξόπνπινο ΠΔ19 Πιεξνθνξηθήο ΑΔΙ θαη Δπαγγειία 
αιηαγηάλλε, ΠΔ09 Οηθνλνκνιόγσλ, παξαθνινύζεζαλ ην πξόγξακκα «School management» πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πόιε Joensuu ηεο Φηλιαλδίαο, από 3-7-2017 κέρξη θαη 7-7-2017. Οη ζηόρνη 
ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιάκβαλαλ, ηελ εμνηθείσζε κε ηηο ζύγρξνλεο  κεζόδνπο ηεο  δηνίθεζεο 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε Φηλιαλδία αιιά θαη ζε άιιεο πξνεγκέλεο ρώξεο ηεο 
Δπξώπεο, ηε γλσξηκία κε ην Φηλιαλδηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ηε Φηλιαλδηθή θνπιηνύξα, ηελ 
αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ  πνπ επηθξαηνύλ ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρώξεο θαη ηε δηάρπζε, θαιώλ πξαθηηθώλ 
ζηε δηνίθεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 
ην ελ ιόγσ πξόγξακκα,  ζπκκεηείραλ είθνζη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αλαιάβεη ή πξνηίζεληαη 
λα αλαιάβνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα από ηελ Διιάδα, Ιζπαλία, Ρνπκαλία, Σνπξθία, Λεηνλία, 
Πνισλία, ινβελία θαη Γεξκαλία.  Η γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηα Αγγιηθά.  Σν 
πξόγξακκα πεξηιάκβαλε  δηαιέμεηο από δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Φηλιαλδηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 
εηδηθνύο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. Δθηόο ησλ δηαιέμεσλ ην πξόγξακκα ήηαλ εκπινπηηζκέλν 
κε βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο.  
 



 
 
ηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ έγηλε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο LEAN πνπ νδεγεί ζηε ζπλερή 
βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ, εμαζθαιίδνληαο πςειή πνηόηεηα ζηελ απόδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
έξγνπ. Παξνπζηάζηεθαλ ηερληθέο αληηκεηώπηζεο δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηα 
ζρνιεία θαη παξάιιεια απνηειέζκαηα εξεπλώλ ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνβηνινγίαο, ηα νπνία 
εθαξκόδνληαη ζηελ εγεζία. ηόρνο είλαη λα δηακνξθσζεί έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ ζα πξνάγεη 
ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ζα ζηνρεύεη  ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο 
εθπαίδεπζεο, κέζα από ηελ ζπλεξγαζία θαη ηε δεκνθξαηία. Σέινο, δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηα 
πιαίζηα ησλ παξνπζηάζεσλ πνπ έγηλαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνβιεζεί ε πόιε ηεο 
Καιακάηαο θαη νη δπλαηόηεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ αιιά θαη ην 1ν Γεληθό Λύθεην ηεο πόιεο 
καο. 

 

 
Σν γεληθό ζπκπέξαζκα από ηελ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα είλαη όηη ην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό 

ύζηεκα είλαη γξαθεηνθξαηηθό θαη ζπγθεληξσηηθό ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα ησλ ρσξώλ ηεο 
Βόξεηαο Δπξώπεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ππάξρνπλ επίζεο ζε κεγάιν βαζκό,  ζηα εθπαηδεπηηθά 
ζπζηήκαηα ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Χηιηάδεο αλζξσπνώξεο εθπαηδεπηηθώλ δαπαλώληαη 
εηεζίσο ζε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νπζηαζηηθά είλαη πεξηηηέο αθνύ παξάιιεια 
δηεθπεξαηώλνληαη  κέζσ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη ζε ρξήζε εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ζε 
όιεο ηηο  Διιεληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο. Απαηηνύληαη ινηπόλ ξηδηθέο ηνκέο ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό 
ζύζηεκα ώζηε λα πεηύρεη πςειόηεξα επίπεδα  απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη κεγαιύηεξν βαζκό  
επειημίαο. Σόηε,   ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί  ε κάζεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
θνηλσλίαο  θαη ζα   αλαβαζκηζηεί ν ξόινο ηνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνύ. 

 

 
Το πρόγραμμα σλοποιήθηκε με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 


