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ERASMUS+KA219 project «Generazione Web Europeo»  (2017-2020) 

Σύντομη περιγραφή 

Το σχολείο μας για πρώτη φορά συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+. Το 

σχέδιο «Generazione Web Europeo»  (Η γενιά του Ευρωπαϊκού ιστού) εγκρίθηκε τον 

Αύγουστο του 2017. Η υλοποίησή του στα σχολεία ξεκίνησε 18 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει 

17 Μαρτίου 2020. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 30 μήνες.  

Συμμετείχαν τέσσερεις χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία,  12 καθηγητές, τρεις 

από κάθε χώρα, και περίπου 40 μαθητές,15-16 ετών. Συντονιστικό σχολείο ήταν το Ιταλικό. 

Το σχέδιο ανήκε στην κατηγορία Στρατηγικές Συμπράξεις (Βασική Δράση 2) όπου δίδεται η 

δυνατότητα σε σχολεία να συνεργασθούν με άλλα σχολεία και οργανισμούς με στόχο τη 

βελτίωση των προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης αλλά και της ποιότητας και της 

συνάφειας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποτελούν μέρος της 

Βασικής Δράσης 2, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας με στόχο την 

καινοτομία στην εκπαίδευση. 
 

Το σχέδιο επιχείρησε να συνδέσει το σχολείο με την επιχειρηματικότητα. Κύριος 

επιδιωκόμενος στόχος ήταν η απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά 

τη διάρκεια των ανταλλαγών μαθητών που περιελάμβανε και άλλα θέματα που 

συνέβαλαν στην κοινωνική ένταξη και στη δημιουργία ενεργών και δημοκρατικών 

μαθητών, όπως: 
 

• Τόνωση των συζητήσεων και της ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. 

• Απόκτηση αξιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που χρειάζονται για την επιτυχία 

στη ζωής ως ενήλικες. 

• Γνώση νέου λογισμικού, συσκευών δικτύου και τρόπου χρήσης τους. 

• Προώθηση της μάθησης και ανάπτυξη στρατηγικών για την εξασφάλιση της προόδου 

των μεμονωμένων μαθητών. 

• Ενθάρρυνση για δημοκρατική συμμετοχή στην κοινωνία. 

• Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινωνικών δικαιωμάτων (αξιοπρέπεια, 

ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη), ιδίως για τους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες. 

• Ενθάρρυνση της χρήσης της ψηφιακής γλώσσας ως εργαλείου για την προσέγγιση 

ανθρώπων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 

• Ενθάρρυνση της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. 

• Παραγωγή καλών πρακτικών για επιχειρηματικές ικανότητες, στ’ Αγγλικά. 

• Υπογραφή Συμφωνίας Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των Συνεργαζόμενων Σχολείων. 

http://www.gew-project.eu/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/03/KA219_KA201_2017_ESITI_BUONE_PRATICHE_9aug2017.pdf

