
Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων συμμετέχει από το σχολικό έτος 2020-2021 έως και τον 
Ιούνιο του 2022 στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +. Το σχολείο της συντονίστριας 
χώρας (στην περίπτωσή μας της Ρουμανίας) επέλεξε το σχολείο μας σαν τον στρατηγικό της 
εταίρο από την Ελλάδα προκειμένου να συνδιοργανώσει μαζί μας, αλλά και με άλλα 
σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Win-Win Conflict. To κύριο θέμα του 
προγράμματος είναι οι στρατηγικές διαχείρισης της σχολικής τάξης. Tο σύνολο των 
συμμετεχόντων από όλες τις χώρες είναι περίπου 300 εκπαιδευτικοί/μαθητές και 1500 
παρατηρητές. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι: Ρουμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Λιθουανία και 
Τουρκία.  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας που 
ανήκουν στην παιδαγωγική ομάδα του Erasmus +,θα ταξιδέψουν στις χώρες που 
προαναφέρθηκαν προκειμένου να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με τους εκεί συναδέλφους 
τους. Την Άνοιξη του 2022, οι παιδαγωγικές ομάδες των παραπάνω χωρών θα επισκεφτούν 
το σχολείο μας προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δικές μας ενέργειες για την 
υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και να συμμετάσχουν σε ένα σεμινάριο για τις 
διαταραχές της συμπεριφοράς που θα διοργανώσει το σχολείο μας σε συνεργασία με 
ειδικούς ψυχολόγους. 

Η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου μας αποτελείται από τους: 

Καραγεωργίου Αφροδίτη, καθηγήτρια Γαλλικών, υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους 
εταίρους και την γενική οργάνωση του προγράμματος 

Νταραγιάννη Ιωάννη, δάσκαλο, υπεύθυνο για την εντός σχολικής μονάδας οργάνωση του 
προγράμματος και 

Δημητρόπουλο Δημοσθένη, δάσκαλο, υπέυθυνο για την διάδοση/διάχυση των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Βοηθητική παιδαγωγική ομάδα: Γεωργίου Χρύσα, καθηγήτρια Αγγλικών και Χαριτούδη 
Μάρθα, καθηγήτρια Μουσικής 

 

Λίγα λόγια για το Erasmus +: 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.  

 Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια 
Βίου Μάθησης. 

Με το Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα στο Διδακτικό  προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
να μετακινηθεί για διδασκαλία/επιμόρφωση σε φορείς/σχολεία του εξωτερικού. 

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus + μπορούν να ασκούν 
διάφορες δραστηριότητες ανάπτυξης και δικτύωσης, όπως στρατηγική βελτίωση των 
επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους, ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων και 
δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με οργανισμούς από άλλες χώρες 
με στόχο την επίτευξη καινοτόμων αποτελεσμάτων ή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 



Ανάμεσα στα οφέλη των συμμετεχόντων οργανισμών είναι η ενίσχυση της ικανότητάς τους 
να δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, η βελτίωση των μεθόδων διοίκησης, η 
πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες και σχέδια χρηματοδότησης, η ενίσχυση της 
ικανότητας προετοιμασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης σχεδίων, καθώς και ένα πιο 
ελκυστικό «πακέτο» δυνατοτήτων για τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό. 

Η βασική δράση 2 (στην οποία συμμετέχει το σχολείο μας) αποσκοπεί στην ανάπτυξη των 
τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, μέσω των: 

1. Στρατηγικών συμπράξεων για την ενίσχυση της καινοτομίας σε κάθε τομέα, καθώς 
και κοινών πρωτοβουλιών για την προώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας 
μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών. 

2. Συμμαχιών γνώσης για την ενίσχυση της καινοτομίας στην εκπαίδευση , με 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης, την 
ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, και τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

 

Καινοτομία και ορθές πρακτικές 

Οι δυνατότητες συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών σκοπό έχουν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των 
συστημάτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα επωφεληθούν από νέες προσεγγίσεις όσον 
αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση για ένα πιο επαγγελματικό και 
αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας και ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
εργάζονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ιδιαίτερα θετική την συμμετοχή του 
σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus+ και ευελπιστούμε να αποκομίσουμε από 
την υλοποίησή του τα μέγιστα δυνατά οφέλη για το σχολείο και τους μαθητές μας. 

 

Η Παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος Erasmus+ 

 


