
Ολοκλήρωση Τριετούς Προγράμματος Erasmus+ 
«Respect4 – Education Without Barriers»
38ου Γυμνασίου Αθηνών

                              

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+ ΚΑ2
Βασική Δράση της Σχολικής Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχε  το  38ο Γυμνάσιο
Αθήνας,  από 01/09/2015 έως  31/08/2018  και το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το
ΙΚΥ με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Σκοπός  του  Erasmus+  είναι  να  προωθήσει  τη  συνεργασία  και  τη  γόνιμη
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μαθητές διάφορων ευρωπαϊκών σχολείων πάνω σε ένα
συγκεκριμένο θέμα. 

Το σχολείο μας συνεργάστηκε με άλλα επτά ευρωπαϊκά σχολεία πάνω στο θέμα
«Respect for –  Education without barriers».  Τα  σχολεία  αυτά  είναι  από  τις
παρακάτω  χώρες:  Αγγλία,  Γαλλία,  Βέλγιο,  Ουγγαρία,  Ρουμανία,  Ιταλία  και
Νορβηγία. 

Η χρήση μη τυπικών μορφών μάθησης και καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς
και η προώθηση της ομαδικής εργασίας μεταξύ των καθηγητών  και των μαθητών
στις διάφορες χώρες αποτελεί το κύριο εργαλείο του προγράμματος.



Οι μαθητές  είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους μαθητές πάνω σε ένα
κοινό θέμα, να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του  «Σεβασμού», να εκπαιδευτούν σε
δεξιότητες  ζωής  “soft skills”,  να  αναπτύξουν  την  ικανότητα  επικοινωνίας  και  να
καλλιεργήσουν  καλλιτεχνικές  και  πολιτιστικές  δεξιότητες  καθώς  και   γλωσσικές
δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα και στη χρήση της νέας τεχνολογίας. 

Συνολικά  στη  διάρκεια  της  τριετίας  2015-2018,  πραγματοποιήθηκαν  οκτώ
κινητικότητες, μια σε κάθε σχολείο – εταίρο, από τις οποίες τέσσερις  ήταν μόνον
Διεθνικές  Συναντήσεις  καθηγητών  για  το  σχέδιο  και  τέσσερις  ήταν  παράλληλα
Διεθνικές  Συναντήσεις  καθηγητών  για  το  σχέδιο  και  Διεθνικές  Δραστηριότητες
Μάθησης,  Διδασκαλίας  και  Κατάρτισης  των μαθητών.  Στις  διεθνικές  συναντήσεις
μαθητές  και  καθηγητές  είχαν  την  ευκαιρία  να  προχωρήσουν  τις  εργασίες  του
προγράμματος,  να  αλληλεπιδράσουν  και  να  συνεργαστούν  με  επιτυχία  σε  ένα
πολυεθνικό πλαίσιο.

Τον Οκτώβριο του 2016 το σχολείο μας ανέλαβε τη φιλοξενία 28 μαθητών από τις
χώρες εταίρους.  Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δραστηριοτήτων στη χώρα μας,
όλοι  οι  μαθητές  παρακολούθησαν  βιωματικά  μαθήματα  για  δεξιότητες  ζωής
"Soft Skills" με  τα  παρακάτω  θέματα  που  είχε  αναλάβει  η  κάθε  χώρα:
Ενσυναίσθηση,  Ενεργητική  ακρόαση,  Ανεκτικότητα,  Διαχείριση  και  Επίλυση
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, Αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού,
Μάθηση,  Στερεότυπα και Διακρίσεις. 

Εκτός από τα μαθήματα στις αίθουσες διδασκαλίας, οι μαθητές συμμετείχαν
και σε εκδηλώσεις που διοργανώσαμε με πολλαπλούς στόχους, όπως την ανταλλαγή
γνωστικών  και  πολιτισμικών  εμπειριών,  την  προσφορά  μαθημάτων  ελληνικής
γλώσσας,  ελληνικών  χορών  και  ελληνικών  συνταγών  μαγειρικής  και  ελληνικής
γευσιγνωσίας.  Τέλος,  παρατέθηκε από τους  γονείς  των μαθητών μας  ένα  πλούσιο
ελληνικό  τραπέζι. Σε  επίπεδο  πολιτιστικών  επισκέψεων,  μαθητές  και  καθηγητές
ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο
βράχο  της  Ακρόπολης,  στην  Πνύκα,  στην  Αρχαία  και  Ρωμαϊκή  Αγορά  και  στην
Πλάκα.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν,
τα υψηλής ποιότητας πνευματικά προϊόντα που παρήχθησαν, όπως η σύγκριση των
Εκπαιδευτικών Συστημάτων των χωρών-εταίρων, τα Μαθήματα σε δεξιότητες ζωής
"Sοft Skills",  ο  Οδηγός  για  την  Εκπαίδευση  Διαμεσολαβητών  στο  σχολικό
περιβάλλον,  είναι  διαθέσιμα  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου  μας   http://38gym-
athin.att.sch.gr/autosch/joomla15/  και  στην  ιστοσελίδα  του  Προγράμματος
http://www.respect4.me/    

Το Erasmus  ήταν μια εποικοδομητική διαπολιτισμική εμπειρία για  μαθητές,
καθηγητές,  γονείς  και  είχε  ευρύ αντίκτυπο σε  όλη τη σχολική  κοινότητα και  την
τοπική  κοινωνία.  Δραστηριότητες  και  εμπειρίες  από  τις  οκτώ  κινητικότητες
αποτυπώνονται  σε  ένα  βίντεο  με  τίτλο  «Εκπαιδευτικά  ταξίδια  Erasmus».
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=A4mxCCGtX5Y
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