Ημερομηνία: 24.09.2018
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Κύκλος Α΄ του σχολείου μας συμμετέχει από τη φετινή σχολική χρονιά στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2-Σχολικές Συμπράξεις, το οποίο θα διαρκέσει δύο χρόνια, δηλαδή
μέχρι το τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς 2019-2020. Το πρόγραμμα Erasmus+ θα πραγματοποιηθεί
σε συνεργασία με άλλα δημοτικά σχολεία από χώρες της Ευρώπης. Οι χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα είναι η Κύπρος, η Κροατία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Το σχολείο μας έχει
επιλεγεί ως το συντονιστικό ίδρυμα του προγράμματος, το οποίο έχει ως θέμα:
“InnovativeSchoolsTogether”, «Καινοτομα Σχολεία Μαζί».
Βασικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι:
1. Η βελτίωση των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας για ανάπτυξη βασικών
μαθησιακών ικανοτήτων με ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν.
2. Η αύξηση των κινήτρων των παιδιών για μάθηση, με χρήση τεχνολογίας για έρευνα, μελέτη,
τεκμηρίωση, δημιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
3. Η βελτίωση δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην παροχή κατάλληλης, εξατομικευμένης
εκπαίδευσης για τα παιδιά με διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες, κοινωνικό και εθνοτικό
υπόβαθρο.
4. Η επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλους τους/τις μαθητές/τριες σε
μακροπρόθεσμη προοπτική.
5. Η προώθηση της γνώσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από διαπολιτισμική επαφή.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ τα παιδιά θα εμπλακούν σε ποικιλία δημιουργικών
δραστηριοτήτων και θα συνεργαστούν με παιδιά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.
Παιδιά και εκπαιδευτικοί θα αντιπροσωπεύσουν το σχολείο στις κινητικότητες προς τις άλλες χώρες. Η
πρώτη κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τη βδομάδα 5-9 Νοεμβρίου 2018 και θα φιλοξενηθεί
αριθμός εκπαιδευτικών. Κατά τηφετινή σχολική χρονιά 2018-19, 4 παιδιά και δύο εκπαιδευτικοί από το
σχολείο μας θα μεταβούν στην Κροατία την Άνοιξη του 2019. Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν από οικογένειες
που θα επιλεγούν από τη χώρα φιλοξενίας. Αν το ενδιαφέρον για συμμετοχή ξεπερνά τα 4 παιδιά, τότε η
επιλογή θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν στους γονείς που θα
δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Τα έξοδα για το ταξίδι καλύπτονται από ευρωπαϊκά κονδύλια που
διαχειρίζεται το Ίδρυμα ΙΔΕΠ (Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων). Το Πρόγραμμα Erasmus+
είναι εγκεκριμμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Ευελπιστούμε στην αρμονική και ειλικρινή συνεργασία σχολείου και γονέων για την επίτευξη των στόχων
του προγράμματος. Ουσιαστική σημασία για την επιτυχία και την προαγωγή των στόχων του
προγράμματος έχει η συμμετοχή των γονέων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της
τεχνολογίας, των τεχνών, της λογοτεχνίας και των μαθηματικών.Προγραμματίζουμε ενημερωτική
συνάντηση για πιο λεπτομερή παρουσίαση του προγράμματος.
Από το σχολείο

