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Σχολεία που συμμετέχουν

• The Netherlands : Accent Praktijkonderwijs

• Italy: I.I.S "Brunelleschi Da Vinci"

• Poland: Katolicka Szkola Podstawowa

• Romania: Scoala Gimnaziala "Emil Isac"

• Greece: 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

http://www.accentnijkerk.nl/
http://www.accentnijkerk.nl/
http://www.iisbrunelleschidavinci.gov.it/
http://www.scoalaemilisac.ro/
http://www.scoalaemilisac.ro/
http://www.scoalaemilisac.ro/


Στόχοι του προγράμματος

• Ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας των 
θεωρητικών μαθημάτων με πρακτικές 

δραστηριότητες 

• Η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της 
αυτοπεποίθησης των μαθητών 

• Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά 
και των  γνώσεων στην Αγγλική γλώσσα και 

στις νέες τεχνολογίες 

• Η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών 
μεταξύ σχολείων διαφορετικού τύπου



Δραστηριότητες  για την επίτευξη των 
στόχων

• Μαθήματα

• Εξωδιδακτικές δραστηριότητες

• Παρουσιάσεις

• Ξεναγήσεις

• Παιχνίδια

• Επικοινωνία μέσω e-mail ή μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 



Μαθήματα

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη θεωρητικών 
μαθημάτων με πρακτικές δραστηριότητες, 
σύμφωνα με τους στόχους του αναλυτικού 

προγράμματος κάθε μαθήματος.



Εξωδιδακτικές δραστηριότητες
• 1. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις φιλανθρωπίας
• 2. Διαχείριση ενός προσωπικού προϋπολογισμού / την

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων αγορών / 
προϋπολογισμού

• 3. Επισκευή και εκτέλεση άλλων οικιακών εργασιών
• 4. φύτευση και λαχανικών, λουλουδιών και βοτάνων
• 5. Ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον και εθελοντική

συμμετοχή σε δραστηριότητες για τη διατήρηση ενός
καθαρού και προσεγμένου περιβάλλοντος

• 6. Δραστηριότητες σε συνεργασία με ηλικιωμένους 
ανθρώπους

• 7. Ανάληψη ευθυνών για ζώα / κατοικίδια
• 8. Οργάνωση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης στο σχολείο
• 9. Μαγείρεμα
• 10.Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook 

κ.λπ. με τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων.



6 Διακρατικές Συναντήσεις

3 συναντήσεις εκπαιδευτικών

• Σχεδιασμός του προγράμματος

• Επιλογή μαθημάτων, δραστηριοτήτων & 
εργασιών των μαθητών

• Χρονοδιάγραμμα των εργασιών

• Τρόποι αξιολόγησης του προγράμματος

• Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων



6 Διακρατικές Συναντήσεις

3 συναντήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών

• Συνάντηση και συνεργασία  με μαθητές 
διαφορετικών σχολείων  από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες

• Παρουσίαση εργασιών στο κοινό, βελτίωση 
γλωσσικών  και επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 

ενίσχυση αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης, 
εξωστρέφειας και διαπολιτισμικής συνείδησης.

• Επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό και με τον 
διαφορετικό τρόπο ζωής των ευρωπαίων 

συμμαθητών τους.



Α΄ Διακρατική Συνάντηση στην Ολλανδία
Νοέμβριος 2017



Σχολείο Accent Nijkerk

• Σχολείο πρακτικής εκπαίδευσης

• Μαθητές με δυσκολίες στην αφομοίωση των 
θεωρητικών γνώσεων

• Αναπτύσσει πρακτικά μαθήματα ως 
προετοιμασία για την αγορά εργασίας

• Προετοιμάζει τους μαθητές ως  ενεργούς 
πολίτες, για κοινωνική ζωή και ανεξάρτητη 

διαβίωση



Εργαστήριο μαγειρικής



Εργαστήριο ηλεκτρολογίας



Εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών



Αίθουσα διδασκαλίας με 
ραπτομηχανές



Το θερμοκήπιο



Το ψαροχώρι Spakenburg



Ολλανδικός ανεμόμυλος



Η παλιά πόλη του Amersfoort



Συνάντηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ιταλία
Frosinone, Μάρτιος 2018



Ινστιτούτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
"F. Brunelleschi-L. da Vinci"

Δημόσιο ίδρυμα με τους ακόλουθους τομείς 
σπουδών: 

• Οικονομικός τομέας

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και marketing, 
τουρισμός

• Τεχνολογικός τομέας

Κτίρια, περιβάλλον και έδαφος



Η θέα της πόλης από ψηλά



Εργαστήριο πηλοπλαστικής



Εργαστήριο διακόσμησης παραθύρων



Το λογότυπο του προγράμματος



Διαμόρφωση κήπου



Πιάτσα ντι Σπάνια



Κολοσσαίο



Συνάντηση εκπαιδευτικών στη Ρουμανία
Μάιος 2018



Το σχολείο Gimnazială “Emil Isac"

• Γενικό σχολείο που περιλαμβάνει τόσο 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση όσο και κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Οι μαθητές είναι ηλικίας 6-15 ετών. 

• Ο αριθμός των μαθητών είναι 558 και ο αριθμός 
των εκπαιδευτικών είναι 36.

• Ο τομέας της εκπαίδευσης του σχολείου είναι η 
γενική εκπαίδευση, παρέχει στους μαθητές τις 

απαραίτητες βασικές δεξιότητες για τις 
περαιτέρω σπουδές τους. 



Η υποδοχή με ψωμί και αλάτι



Στην αυλή του σχολείου



Ζωγραφίζουμε παραδοσιακά μοτίβα 
σε πιάτα



Στην αίθουσα των Καλλιτεχνικών



Στην κεντρική πλατεία Unirii



Μικρή ξεναγός στο κέντρο της παλιάς 
πόλης



Στο ορυχείο αλατιού Salina Turda
120 μέτρα κάτω από τη γη



Συνάντηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς στο 
Poznan της Πολωνίας

Οκτώβριος 2018



Katolicka Szkola Podstawowa

• Το Καθολικό  Δευτεροβάθμιο Σχολείο ιδρύθηκε το 
Σεπτέμβριο του 2007 και είναι δημόσιο. Είναι πολύ καλά 

εξοπλισμένο με υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, 
διαδραστικούς πίνακες και πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 

κάθε αίθουσα διδασκαλίας. 
• Στο σχολείο φοιτούν 364 μαθητές και εργάζονται 30 

καθηγητές.
• Υπάρχουν πολλές απογευματινές λέσχες και 

δραστηριότητες όπως: θέατρο και θεατρική λέσχη, ομάδα 
τραγουδιών, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, 

ενώ το σχολείο υλοποιεί πλήθος καινοτόμων 
προγραμμάτων . 

• Πολλά φιλανθρωπικά έργα και δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται στο σχολείο και συμμετέχουν πολλοί 

μαθητές.



Η ιταλική ομάδα με τον Διευθυντή του σχολείου 
φυτεύουν το δέντρο του προγράμματος



Μάθημα Ρομποτικής



Παρουσιάσεις στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του σχολείου



Μπάρμπεκιου



Στο Μουσείο Κρουασάν



Φτιάχνουμε pierogi



Τα παιδία …παίζει



Συνάντηση μαθητών-εκπαιδευτικών στη Λάρισα
Μάρτιος 2019



Εκδρομή στα Μετέωρα



Ice breaking activities



Παρουσίαση παραδοσιακών 
φορεσιών και χορών



Παρουσίαση παραδοσιακών φαγητών



Στο αρχαίο θέατρο



Εργαστήριο κατασκευής μαριονέτας



Παίζουμε κουκλοθέατρο
«Save energy, save money, save the planet!”



Εργαστήρια μαγειρικής στο σχολείο 
και στο Μουσείο Θεσ/κής Ζωής 



Εργαστήριο επεξεργασίας βίντεο



Εργαστήριο παραδοσιακής υφαντικής 
σε κεραμίδα



Τα έργα των παιδιών



Ας αρχίσουν οι χοροί…



Οι εντυπώσεις των παιδιών

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα "Erasmus +  με γέμισε με 
βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης αλλά και με χαρά. Είχα την ευκαιρία να 

κάνω νέους φίλους με τους οποίους μας δένουν, πλέον, υπέροχες 
αναμνήσεις. Είχα επίσης την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους στα 

αγγλικά και να πάρω μέρος σε ένα πλήθος από ενδιαφέρουσες και 
διασκεδαστικές  δραστηριότητες. Ταξίδεψα στην Ιταλία και την 

Πολωνία.  Φιλοξένησα  και φιλοξενήθηκα κι αυτό μου έδωσε την 
ευκαιρία να περάσω υπέροχες στιγμές παίζοντας μπόουλινγκ, 

βλέποντας ταινίες, παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια, εξερευνώντας 
την πόλη. Ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μου, δεν υπάρχει 

κυριολεκτικά τίποτα που θα ήθελα να αλλάξω από αυτή την εμπειρία. 
Χάρη στο πρόγραμμα Erasmus +, επανεκτίμησα τους στόχους μου, 
επαναπροσδιόρισα τους σκοπούς ζωής μου, τη σκέψη μου και την 

προοπτική μου.
Ε. Μ.



Η ιστοσελίδα του προγράμματος

Practical Skills Matter

https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.g
ov.it/practicalskillsmatter/home?authuser=0

https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/home?authuser=0

