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16/12/2005 

Παρουσίαση στη Χαλκίδα 

 
Ανάμεσα στον Ατλαντικό και την Α. Μεσόγειο, τέσσερα σχολεία 

συνεργάζονται. 
Το θέμα τους είναι η εργασία: μια δραστηριότητα ανθρώπινη, πάνω 

στην οποία όλη η Ευρώπη εστιάζει την προσοχή της.  
 

Κάτι αλλάζει. Ακούμε και νοιώθουμε τους τριγμούς ενός συστήματος 

που αδυνατεί να ανταποκριθεί. Σ’ αυτό το σύστημα ανήκουν και τα 
σχολεία. Παρόλη τη συσσώρευση βεβαιώσεων σπουδών, πτυχίων, 

μεταπτυχίων, κανείς πλέον δεν έχει τη σιγουριά του απλού εκείνου 
ανθρώπου που πίστευε ότι με την τέχνη του, το μεράκι του, την 

αξιοσύνη του θα τα βγάλει πέρα στη ζωή. 
Οι καλές επιδόσεις των παιδιών μας σε μαθηματικούς συλλογισμούς, 

σε αναλύσεις κειμένων μπορούν να τους δώσουν την αισιοδοξία που 
χρειάζονται για να διατρέψουν την πορεία που θα τους χαράξει η 

ζωή; 
 

Μέσα στη δίνη των ανακατατάξεων στα θέματα εργασίας και 
εργασιακών σχέσεων ποια θα είναι η πυξίδα για τις επιλογές του 

κάθε παιδιού που θα γίνει ενήλικας; 
 

Αυτό το Πρόγραμμα θέλει: 

α) οι μαθητές να ανακαλύψουν ότι η γνώση 
                                                  οι επιδεξιότητες  

                                                  η κριτική ικανότητα 
θα τους οδηγήσουν σε επιλογές που πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

πληροφόρησης και συγκρότησης. 
β) να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με τον κόσμο της μικρής 

επιχείρησης, διευρύνοντας το φάσμα της εμπειρίας τους και 
αντλώντας γνώση από την εμπειρία αυτή. Η γνώση αυτή θα κάνει τις 

επιλογές τους πιο στέρεες. 
γ) να θίξει ένα θέμα ταμπού ακόμα στην ελληνική κοινωνία: την 

απόκτηση εκείνης της νοοτροπίας που υπαγορεύει στον πολίτη ότι: 
«αντιμετωπίζω τις όποιες αλλαγές στην αγορά εργασίας 

χρησιμοποιώντας, προσαρμόζοντας και εμπλουτίζοντας την ήδη 
αποκτημένη γνώση. 

δ) να αντιμετωπίσουμε τις προκαταλήψεις μας ως προς τα 

επαγγέλματα, γνωρίζοντας τους επαγγελματικούς ρόλους από κοντά. 
ε) να δούμε την εργασία σαν χώρο συνεργασίας και αλληλεγγύης 

και σαν εργαλείο για τη διαμόρφωση συνείδησης του πολίτη.  
   
 

Το Γυμνάσιο Αλιβερίου για το σχολικό έτος 2005-06 εκπονεί 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σωκράτης/Comenius 1 με θέμα: «Διδακτική 

Επιχείρηση» και συμπράττει με τα σχολεία:  
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1 Scuola Media Statale Alighieri Fermi, Rimini της Ιταλίας 

2. Agrupamento De Escolas Prof. Doutor Ferreira De Almeida 

    Santa Maria Da Feira - Aveiro της Πορτογαλίας και  

3. Naside Halil Gelendost  Ilkogretim Okulu, Isparta της Τουρκίας  

 

 
 Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση του σχολείου με  

την κουλτούρα της εργασίας, δηλαδή: 

1. Πώς οι γνώσεις που αποκτώνται στο σχολείο διοχετεύονται στο 

χώρο της δουλειάς μας 

2. Πώς το άτομο σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της δουλειάς 

εξελίσσεται και  

3. Πώς ο χώρος της δουλειάς παράγει πολιτισμό. 

4. Πώς η εργασία γίνεται εργαλείο για τη διαμόρφωση συνείδησης 

του πολίτη 

 
Μέσα από τις δραστηριότητες του Προγράμματος οι μαθητές θα 

έρθουν σε επαφή με το χώρο της εργασίας, θα συνδέσουν τις γνώσεις 
που αποκτούν στο σχολείο με τα προσόντα που απαιτούνται για 

διάφορα επαγγέλματα και θα αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις που 

έχουν αποκτήσει γι’ αυτά. 
 

 Πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με τα ευρωπαϊκά σχολεία θα δώσει 
την ευκαιρία στους μαθητές μας να αντιληφθούν την Ευρώπη ως ένα 

γεωγραφικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο ανήκουν και στον οποίο 
μπορούν να κινηθούν και να εργαστούν για την εξέλιξή τους με 

αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. 
 

Συντονίστρια του Προγράμματος είναι η κα. Μακρίδου Χριστίνα.  
 

Σκοπός του Προγράμματος 

 

1. Η γνώση των εμπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
καθώς και των μικρών επιχειρήσεων και η ακόλουθη γνώση της 

ποικιλίας και περιπλοκότητας του τοπικού επιχειρηματικού 

συστήματος.  
2. Η γνώση του Ευρωπαϊκού εμπορικού βιοτεχνικού κόσμου και 

της ποικιλίας του μέσω χαρτών, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τους 
μαθητές να αναθεωρήσουν προκατειλημμένες αντιλήψεις πάνω 

στα όρια ορισμένων επαγγελμάτων και θα διευρύνουν τη γνώση 
των επαγγελματικών ρόλων που συνδέονται με τις μικρές και 
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μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών και 

υπηρεσιών. 
3. Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική 

επιχείρηση μέσω προγραμματισμένων παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της διαδικασίας του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και του σχηματισμού 
εργασιακών αντιλήψεων. 

4. Nα δώσουμε στην εργασία την αξία που έχει ως εργαλείο για τη 
διαμόρφωση συνείδησης του πολίτη, αξία κοινή για όλη την 

Ευρώπη, και τελικά να επενδύσουμε διδακτικά στη συνεργασία 
ανάμεσα στο σχολείο και την επιχείρηση. 

 

 

 


