
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο
έργο Erasmus+ ΚΑ122- SCH-000075089 με τίτλο «Ας χτίσουμε μαζί

ένα βιώσιμο μέλλον»

Σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας για το χρονικό διάστημα 1/12/2022 έως

31/5/2024 θα υλοποιήσει το έργο Erasmus+ ΚΑ122- SCH-000075089 με τίτλο «Ας

χτίσουμε μαζί ένα βιώσιμο μέλλον» σε συνεργασία με σχολικές μονάδες της

Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Στόχοι του έργου αποτελούν:

- Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών/τριών, με

έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας και διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων,

ιδιαίτερα μετά από φυσικές καταστροφές, όπως οι δασικές πυρκαγιές και οι

πλημμύρες.

- Ο εμπλουτισμός της διδακτικής μεθοδολογίας με καινοτόμες, βιωματικές

δράσεις, οι οποίες θα ενισχύουν τα εσωτερικά κίνητρα μάθησης και θα

ενσωματώνουν δημιουργικά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

- Η διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων Ευρωπαίων πολιτών, ικανών να

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να προτείνουν λύσεις, για την αντιμετώπιση

των κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων.

- Η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα με έμφαση στην κριτική σκέψη, τη

δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, τον ψηφιακό αλφαβητισμό,

την ευελιξία, την πρωτοβουλία, την παραγωγικότητα και τις κοινωνικές και

συναισθηματικές δεξιότητες.

Συνολικά, 30 μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θα έχουν την ευκαιρία να

συμμετέχουν σε τέσσερις (4) μικρής διάρκειας κινητικότητες μάθησης, οι οποίες

θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:



Κινητικότη
τα

Χρονικό
διάστημα

Αριθμός
μαθητών/τρι
ών

Σχολείο υποδοχής

1η 16-22/4/2023 8 (Γ΄τάξη) IES Juan. A. Zunzunegui BHI,
Portugalete, Ισπανία

2η 14-20/5/2023 7 (Γ΄τάξη) Collège Henri Matisse, Nice, Γαλλία
3η 22-28/10/2023 7 (Β΄τάξη) Istituto Comprensivo Giancarlo

Puecher, Erba, Ιταλία
4η 24-30/3/2024 8 (Β’ τάξη) RAMON TURRÓ I DARDER, Malgrat del

Mar, Ισπανία

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο θα υποδεχτεί και θα φιλοξενήσει, σε

συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιβαλλοντική

εκπαίδευση και την βιώσιμη ανάπτυξη, τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

- 12-18/3/2023: Μαθητές & μαθήτριες των Ισπανικών σχολείων, που θα

φιλοξενηθούν από μαθητές/τριες της Γ’ τάξης

- 25-29/9/2023: Μαθητές & μαθήτριες του Γαλλικού και του Ιταλικού

σχολείου, που θα φιλοξενηθούν από  μαθητές/τριες της Β’ τάξης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής

μαθητών/τριών στο έργο είναι:

● η δυνατότητα μετακίνησης κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες

● η παροχή φιλοξενίας σε μαθητές/τριες των σχολείων εταίρων. Σε όλες τις

μετακινήσεις, μαθητές & μαθήτριες θα φιλοξενηθούν σε οικογένειες με

σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα την κουλτούρα της κάθε χώρας και να

περάσουν δημιουργικό χρόνο με τους/τις συνομηλίκους τους.

● η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον κριτήρια επιλογής θεωρούνται:

● η πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ & ψηφιακών εργαλείων



● η πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας κάποιας από τις χώρες εταίρους

* Εάν ο αριθμός των υποψηφίων για ένταξη στο έργο υπερβεί τον αριθμό των

προβλεπόμενων θέσεων, θα ακολουθήσει διαδικασία προσωπικής

συνέντευξης από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

Καλούνται μαθητές & μαθήτριες των Β’ και Γ’ τάξεων να εκφράσουν επιθυμία

συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/9TkVYGeMB5HLKxaLA

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του έργου

Αίγλη Κούτρα

Σοφία Ξυπολιά

Βασίλης Σταυρόπουλος

https://forms.gle/9TkVYGeMB5HLKxaLA

