
   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius 

Το Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου θα συμμετέχει για τα επόμενα 2 σχολικά έτη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Comenius Regio με θέμα “Social Integration Through Sport” (Αθλητισμός και Κοινωνική Ένταξη). Ως 

μέρος του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ, το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στο να βοηθήσει το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμικό πλούτο, τη γλωσσική 

ποικιλία και τις αξίες της Ευρώπης. Ειδικότερα, οι Συμπράξεις Comenius Regio έχουν ως στόχο να 

εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική προσφορά προς τους μαθητές, στηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών αρχών, σχολείων και άλλων συντελεστών της εκπαίδευσης σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές 

περιφέρειες. 

Στους ειδικότερους στόχους των προγραμμάτων Comenius περιλαμβάνονται: 

 Ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και 

γλωσσών και της αξίας της στους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 Αύξηση της κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

 Στήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών. 

 Βελτίωση της ποιότητας και της Ευρωπαϊκής διάστασης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

 Στήριξη των πρακτικών που αφορούν τη βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης 

σχολείων. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος το Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου θα συνεργαστεί με σχολεία 

της Λιθουανίας, με επίκεντρο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση και τη φυσική 

αγωγή. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις και σεμινάρια στις δύο χώρες, 

ηλεκτρονική αδελφοποίηση (eTwinning) μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

του διαδικτύου για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων 

της συνεργασίας στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές περιφέρειες. 

Σημειώνεται ότι η υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία 

μεταξύ των εγκεκριμένων προγραμμάτων (βλ. http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/results/REGIO.pdf). 

Το Πρόγραμμα εποπτεύει η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, ενώ συμμετέχει και ο 

Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πολυδενδρίου. 

Το γοητευτικό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ταξίδι ξεκινάει με επίσκεψη των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας 

στο Kaunas της Λιθουανίας στα μέσα Νοεμβρίου. 
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