4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Δελτίο Τύπου

Το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου για τη διετία 2018-2020 έλαβε από το Ι.Κ.Υ. έγκριση
χρηματοδότησης και υλοποίησης τριών (03) Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της κατηγορίας
ΚΑ2: «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229», Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης,
Erasmus+ 2018.
Τα τρία προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

1. I’ m safe at school (2018-1-RO01-KA229-049241_2)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ: Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία,
Μεγάλη Βρετανία

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές μας στην ειρηνική
επίλυση των εντάσεων, συγκρούσεων και προβλημάτων συνύπαρξης που προκύπτουν στην
καθημερινότητα. Το σύνθημά του είναι «you are not alone». Η συνεργασία μεταξύ 6
κρατών μας οπλίζει με δύναμη και γνώση να αντιμετωπίσουμε το θέμα της σωματικής,
συναισθηματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής κακοποίησης που μπορεί να αντιμετωπίσει
κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Στους στόχους του προγράμματος είναι η αύξηση της
αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας των μαθητών μας μέσα από σεμινάρια και ομάδες
αυτογνωσίας με καθοδηγητές ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Ευελπιστούμε ότι τα
στερεότυπα και η επιφυλακτικότητα, ο αρνητισμός στην διαφορετικότητα θα μειωθούν
αισθητά μέσα από καλύτερη γνώση του εαυτού μας και αποδοχή της διαφορετικότητας
που έχει η κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι τα στερεότυπα κι οι
προκαταλήψεις δεν ωφέλησαν καμία κοινωνία. Τα οφέλη για τους μαθητές μας θα είναι όχι
μόνο η αντιμετώπιση ενός φαινομένου που παίρνει διαστάσεις καταιγίδας στο
πολυπολιτισμικό περιβάλλον που όλοι ζούμε, αλλά και η βελτίωση της επικοινωνίας τους
σε μια γλώσσα διαφορετική απ την ελληνική, επικοινωνία με μαθητές σε πολλές χώρες με
διαφορετική κουλτούρα, πολιτισμό, ήθη και έθιμα. Κυρίως όμως θα μάθουν να αγαπούν το
διαφορετικό και να αποδέχονται τον εαυτό τους και τους άλλους με τα όποια
μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα διαθέτουν.
Συνολικά 32 άτομα -μαθητές και καθηγητές- χρηματοδοτούνται μερικώς για να
μετακινηθούν στο εξωτερικό και να παρουσιάσουν το πρόγραμμα, την εμπειρία και τη
γνώση τους απ αυτό.

2. Innovative technological tools (2018-1-RO01-KA229-049123_3)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ: Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Τουρκία,
Λιθουανία

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική
διαδικασία για να γίνουν οι μαθητές μας και οι καθηγητές κοινωνοί μιας διαδικασίας
εντελώς διαφορετικής από την αποστήθιση και την μονοτονία του παιδαγωγικού
μονολόγου στην τάξη. Η διαδραστική συμμετοχή των μαθητών μέσα από το διαδίκτυο και
με την χρήση όλων των εργαλείων γνώσης και προσέγγισης που αυτό προσφέρει, θα
επιφέρει πολλαπλά οφέλη μάθησης, γνώσης και αντίληψης ενός καινούριου κόσμου
επικοινωνίας και καλλιέργειας πνευματικής, συναισθηματικής και εκπαιδευτικής,
επιτυγχάνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών, ηλικιών, πολιτισμού
και εκπαιδευτικών συστημάτων .
Συνολικά 25 άτομα μαθητές και καθηγητές, χρηματοδοτούνται μερικώς για να
μετακινηθούν στο εξωτερικό και να μεταδώσουν την εμπειρία της υλοποίησης του
προγράμματος.

3. Soap Scientists. From Production to Business (2018-1-IT02-KA229-048049_3)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ: Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία

Το πρόγραμμα αυτό έχει πολλαπλούς στόχους. Από τη μία να μειωθούν τα απορρίμματα κι
απ την άλλη να παράγουμε χρήσιμα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης ξεπερνώντας το
ρόλο του παθητικού καταναλωτή και μπαίνοντας στο ρόλο του παραγωγού που με
δημιουργικότητα προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του με ότι διαθέτει και δεν ήξερε ή
δεν μπορούσε να δει τη χρησιμότητά του. Αξιοποιώντας χρησιμοποιημένο λάδι που
διαθέτει κάθε σπίτι προς ανακύκλωση, παράγουμε σαπούνια, κεριά και βιοκαύσιμα
μετασχηματίζοντας ένα προϊόν, που έχει ήδη επιτελέσει τον αρχικό του προορισμό.
Ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας αρωματικά φυτά του τόπου μας όπως φασκόμηλο, μέντα,
βασιλικό, θυμάρι κ.α. θα προσπαθήσουμε να παράγουμε αιθέρια έλαια με στόχο να
αρωματίσουμε τα παραδοσιακά σαπούνια. Στην προσπάθεια μας αυτή θα
χρησιμοποιήσουμε και φλούδες από εσπεριδοειδή όπως λεμόνια, μανταρίνια, πορτοκάλια ,
περγαμόντα κ. α. που ίσως ο ρόλος τους θα ήταν να πεταχτούν στα σκουπίδια, αν κάποιος
δεν νοιαστεί να τα χρησιμοποιήσει σε ρόλο δευτερογενούς παραγωγής. Τα οφέλη για τους
μαθητές μας πολλαπλά. Αφενός θα έρθουν σε επαφή με μαθητές χωρών που έχουν
διαφορετικές μεθόδους παραγωγής αυτών των προϊόντων και αφετέρου θα γνωρίσουν
αρωματικά φυτά άλλων χωρών και θα δουν διαφορετικές καλλιέργειες και μεθόδους
παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων. Ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία θα
αναπτύξουν μεγαλύτερη ικανότητα επικοινωνίας, θα εξασκήσουν τα αγγλικά τους που είναι
η βασική γλώσσα των προγραμμάτων μας, θα ταξιδέψουν σε χώρες της ευρωπαϊκής
ένωσης και θα αποκτήσουν γνώση άλλων διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων.
Συνολικά 24άτομα -μαθητές και καθηγητές - χρηματοδοτούνται μερικώς για να
μετακινηθούν σ αυτό το πρόγραμμα αλλά η συμμετοχή είναι καθολική για όλους τους
μαθητές στην διαδικασία εκμάθησης και γνώσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος .

Υπεύθυνη υλοποίησης των προγραμμάτων είναι η Παιδαγωγική Ομάδα
καθηγητών και μαθητών Erasmus plus του 4 ο υ Γενικού Λυκείου Ηρακλείου με
αυξημένες ευθύνες για τον Δρ. Κατσίδη Χαράλαμπο, Διευθυντή του σχολείου
και οικονομικό διαχειριστή όλων των προγραμμάτων , τον κ. Λενακάκη Ανδρέα
Υποδιευθυντή του σχολείου, και την συντονίστρια για όλα τα προγράμματα
κ.Πατηράκη Ελένη.
Ευχαριστούμε το Ι.Κ.Υ. για την υποστήριξή του και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την ευκαιρία που μας δίνει μέσω του Erasmus plus και ελπίζουμε μέσα από τις
δράσεις των προγραμμάτων να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη η σχολική
κοινότητα του 4 ο υ Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.
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