Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+
Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη
Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη
συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της
εκπαίδευσης,

της

κατάρτισης

και

της

νεολαίας,

ενώ

για

πρώτη

φορά,

συμπεριλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση
των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για:


Κινητικότητα ατόμων από όλους τους τομείς προς άλλες συμμετέχουσες χώρες,
για σκοπούς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Εθελοντισμού και ανταλλαγών νέων.



Συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων / Οργανισμών Εκπαίδευσης / Κατάρτισης /
Νεολαίας και άλλων σχετικών Οργανισμών από τις συμμετέχουσες χώρες, που
στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών.



Δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των Ευρωπαϊκών πολιτικών στους
τομείς ενδιαφέροντος του Προγράμματος.

Δομή Στρατηγικών Συμπράξεων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης:
A. Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολείων
Συνεργασίες μεταξύ 2 ή και περισσοτέρων σχολείων για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.
B. Στρατηγικές Συμπράξεις τοπικών ή περιφερειακών σχολικών αρχών
Συνεργασίες που εμπλέκουν τουλάχιστον 2 τοπικές ή περιφερειακές σχολικές αρχές,
από 2 διαφορετικές χώρες. Από κάθε αντίστοιχη χώρα, η σύμπραξη πρέπει επίσης
να εμπλέκει τουλάχιστον ένα σχολείο και τουλάχιστον ένα άλλο τοπικό οργανισμό
ενεργό σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή αγοράς εργασίας.

1

Γ. Διατομεακές Συμπράξεις με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση
Διατομεακές συνεργασίες μεταξύ σχολείων και άλλων οργανισμών από τους τομείς
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νεολαίας, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων
σπουδών, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων, την αξιολόγηση δεξιοτήτων, την
καταπολέμηση της βίας στα σχολεία κ.α.
Το σχολείο μας, η Β´ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυξεντίου», συμμετέχει στο
πρόγραμμα ERASMUS+ στη Βασική Δράση 2, μαζί με τις ακόλουθες χώρες: Ρουμανία
(coordinator), Ισπανία, Κροατία και Τουρκία. Η Βασική Δράση 2 (ΒΔ2) στοχεύει στην
ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού,
αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο
εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις
προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς.
Η Δράση επιχορηγεί σχέδια συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από
διάφορες Χώρες του Προγράμματος, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να
ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες
πρακτικές. Οργανισμοί από Χώρες Εταίρους είναι δυνατόν να συμμετέχουν, αν
προσθέτουν αξία στο σχέδιο.
Το θέμα του προγράμματος είναι “What’s the use of it?” και η οργανώτρια χώρα είναι η
Ρουμανία. Στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη χρήση των μαθηματικών πράξεων
στη καθημερινή τους ζωή.
Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα
τελευταία χρόνια, είναι αδιαμφισβήτητη. Και φυσικά, η εκπαίδευση θα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες εξελίξεις και απαιτήσεις. Ως εκπαιδευτικοί, πιστεύουμε
ότι είναι ευθύνη μας να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας, να γίνουν ικανά μέλη της
κοινωνίας, παρέχοντάς τους με σχετικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν αργότερα
να αντιμετωπίσουν την αγορά εργασίας. Στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι να
εφοδιάσει με τις σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους, οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο
τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο
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ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, που να βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία σύμφωνα
με την Κεντρική Δράση 2 (στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης,
διδασκαλίας και της νεολαίας).
Οι πιο συχνές ερωτήσεις που ακούνε οι καθηγητές είναι «Ποια είναι η χρήση του;» ή
«Πού θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό στη ζωή μου;». Σκοπός μας είναι να
δώσουμε μια πιθανή απάντηση σε αυτό, με τη χρήση του έργου μας. Πιο συγκεκριμένα,
θα χρησιμοποιήσουμε "Λειτουργίες" από τα κεφάλαια των μαθηματικών σε εφαρμογές
της οικονομίας, των στατιστικών, της πληροφορικής. Βασικός μας στόχος, είναι να
προσεγγίσουμε τη διδασκαλία των Μαθηματικών με καινοτόμο τρόπο και να ψάξουμε
για τη δημιουργία εναλλακτικών μαθημάτων, για τις εφαρμογές των λειτουργιών.
Έγιναν μέχρι τώρα δυο συναντήσεις με συμμετέχοντες τους καθηγητές από τις πέντε
χώρες. Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Κροατία τον Δεκέμβριο του 2014, όπου έγινε η
πρώτη γνωριμία και κατανεμήθηκαν οι εργασίες και οι υποχρεώσεις στους καθηγητές
της κάθε χώρας.
Η δεύτερη συνάντηση έγινε στην Κύπρο το Φεβρουάριο του 2015. Η επίσκεψη στην
Κύπρο διήρκησε 3 ημέρες. Την πρώτη μέρα έγινε επίσκεψη στη Σχολή μας όπου οι
φιλοξενούμενοι μας παρακολούθησαν βιντεοπροβολή για την κουλτούρα, την Ιστορία
και τις ομορφιές του νησιού μας. Έπειτα σε άλλη βιντεοπροβολή παρακολούθησαν τη
ζωή της Σχολής μας. Στη συνέχεια η κάθε χώρα παρουσίασε τα μαθήματα που ετοίμασε
και ακολούθησε ανταλλαγή εισηγήσεων και απόψεων. Η μέρα έκλεισε με επίσκεψη στη
μαρίνα και στο Κάστρο της Λεμεσού. Τη δεύτερη μέρα, μετά από επίσκεψη στο σχολείο
και παρακολούθηση μαθημάτων σε διάφορες τάξεις ακολούθησε εκδρομή στο Τρόοδος
και στο Όμοδος και την τρίτη μέρα έγινε ξενάγηση στο Κούριο και στην Πάφο για να
γνωρίσουν οι ξένοι μας τον αρχαίο πολιτισμό του λαού μας. Την ίδια μέρα, το βράδυ,
φάγαμε σε Κυπριακή ταβέρνα για να απολαύσουν οι καλεσμένοι μας την παραδοσιακή
μας κουζίνα.
Θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία συνάντηση στη Ρουμανία για το σχολικό έτος 2014-15
από καθηγητές της Σχολής μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, τον Ιούνιο
του 2015.
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Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά θα
συμμετέχουν και μαθητές από τις πέντε χώρες που είναι σε αυτό το πρόγραμμα.
Χατζησάββας Βενέδικτος - Καθηγητής Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ρήγα Παναγιώτα - Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας

Η

ομάδα

στην

Κροατία

Επίσκεψη σε τάξη

Παρουσίαση μαθήματος
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Εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου Επισκοπής
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