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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 
  ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ Erasmus+ ηεο δξάζεο 
ΚΑ1 (Κηλεηηθόηεηα πξνζσπηθνύ ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο) ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην 
Διζίλθη ηεο Φηλιαλδίαο ην δηάζηεκα 8-14 Οθησβξίνπ 2017, ζπκκεηείρε 
αληηπξνζσπεία θαζεγεηώλ από ην 4ν ΓΔ.Λ εξξώλ απνηεινύκελε από ηνπο: 
 Γεκήηξην σηεξηάδε ΠE 19, Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, Διέλε Γηαπή ΠΔ02, Αζελά 
Υξηζηνδνύινπ ΠΔ02 θαη Υξηζηίλα Κνπηίδνπ ΠΔ06, ε νπνία ήηαλ θαη ππεύζπλε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  
 Σν ζέκα ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ “Γνκεκέλε Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε 
ζε ζρνιεία /Ιλζηηηνύηα θαη Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην ζηε Φηλιαλδία” (Structured 
Educational Visits to Schools/Institutes & Training Seminar in Finland”). Σν 
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε Δζληθό 
Φνξέα Γηαρείξηζεο ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΙΚΤ). 

 
  ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο καδί κε εθπαηδεπηηθνύο από 
δηάθνξεο ρώξεο είραλ ηελ επθαηξία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 
θαη επηηόπηα παξαθνινύζεζε εξγαζίαο ζε δηάθνξα ζρνιεία, λα παξαθνινπζήζνπλ 
δηαιέμεηο, λα ιάβνπλ κέξνο ζε εξγαζηήξηα, ζε νκαδηθέο ζπδεηήζεηο γηα εθπαηδεπηηθά 
ζπζηήκαηα, λα απνθνκίζνπλ θαιέο πξαθηηθέο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, 



ζηξαηεγηθέο δηάρπζεο κέζα από ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Οη 
ζπκκεηέρνληεο πήξαλ κέξνο ζε έξεπλεο πεδίνπ θαη επηζθέςεηο ζε ηόπνπο ηζηνξηθήο 
θαη πνιηηηζηηθήο ζπνπδαηόηεηαο σο πιαίζηα δεκηνπξγίαο καζεζηαθνύ πεξηερνκέλνπ 
θαη ζπκκεηείραλ ζε δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνύ θαζώο αλέπηπζζαλ ηηο επηθνηλσληαθέο 
ηνπο δεμηόηεηεο ζηα αγγιηθά. 
   Απώηεξνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθόηεηαο είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή 
πξνζέγγηζε θαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθό επίπεδν αλάκεζα 
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο θνξείο εθπαίδεπζεο, κέζα από ηελ επηηόπηα 
θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο 
θαη ηδηαίηεξα ζηε Φηλιαλδία. Παξάιιεια επηδηώρζεθε ε αλαδήηεζε ζπλεξγαηώλ 
θαζώο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ από δηάθνξεο επξσπατθέο ρώξεο όπσο Γεξκαλία, 
Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ιζπαλία, Γαιιία, Σζερία, ινβελία, Ιηαιία, Βνπιγαξία, 
Ρνπκαλία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Οιιαλδία θαη από ηελ Διιάδα. 
 
   Μέζα ζε θιίκα αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο θαη γόληκνπ δηαιόγνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 
4νπ ΓΔΛ εξξώλ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ην πξόγξακκα απνθνκίδνληαο πινύζηεο 
εκπεηξίεο, ηηο νπνίεο θαη ζα κεηαθέξνπλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Η δηάρπζε 
ησλ απνηειεζκάησλ  ζα γίλεη  κέζα από πνηθίιεο δξάζεηο όπσο ελδνζρνιηθή 
επηκόξθσζε θαη αλαξηήζεηο ζε ηζηνζειίδεο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. 
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