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ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
Αίηηζη για ηο ππόγπαμμα ΩΚΡΑΣΖ 

 

 

ΜΕΡΟ Ι: ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

1. Ονομαζία ηος ζσεδίος 

Οη 4 επμπέξ θαη μ θύθιμξ ηεξ δςήξ ζηεκ Γονώπε  

The 4 seasons and the circle of life in Europe  

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΤΜΜΕΣΕΥΟΤΕ ΥΩΡΕ  

(εθμικά ταρακτηριστικά, γεωγραυική θέση, κλίμα, γιορτές, σσμήθειες κλπ) 
 

2. ηοισεία ηος αιηούνηορ ζσολείος 

Πιήξεο επίζεκε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ  Γομκάζημ Ανπαγγέιμο 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 
                        Πεξηθέξεηα 

 

85102 Ανπάγγειμξ Ρόδμο 

ΓΛΛΑΔΑ GR 

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
Είδνο ηδξύκαηνο EDU.3  

πμιείμ Β/ζμηαξ Γεκηθήξ Γθπαίδεοζεξ 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ  
Επίζεκε ηδηόηεηα ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ  
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή ηνπ ζρεδίνπ  
Σειέθσλν 
Fax 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

 

 

3. Ζμεπομηνία έναπξηρ και ζςνολική διάπκεια 
Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρεδίνπ 

15 Μανηίμο 2000 

Αλακελόκελε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ 
ζρεδίνπ 

36 μήκεξ 

 

4. Σο ίδπςμα έσει ήδη ζςμμεηάζσει ζηο ππόγπαμμα ΩΚΡΑΣΖ; 

ΌΥΙ 
 

5. Αίηηζη για οικονομική ενίζσςζη 
 

 ρνιείν 
πληνληζηήο 

Εηαίξνο 1 Εηαίξνο 2 Εηαίξνο 3 Εηαίξνο 4 ΤΝΟΛΟ 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ 
ΕΠΘΔΟΣΗΗ 
ΩΚΡΑΣΗ ECU 

3500 2500 2500 2500 2000 13000 
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6. Τπεύθςνη Γήλωζη 
 
 
 

 
 
"Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο βεβαηώλσ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη 
ζηελ παξνύζα αίηεζε, είλαη ζύκθσλα κε όζα γλσξίδσ, νξζέο." 
 
Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο όισλ ησλ εηαίξσλ ηνπ ζρεδίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνύζα αίηεζε, έρνπλ εγθξίλεη εγγξάθσο ην θείκελν ηεο ζπκπιεξσκέλεο 
αίηεζεο, όπσο απηή ππνβάιιεηαη κε ην παξόλ έληππν. Έιαβα ηα θαηάιιεια 
κέηξα νύησο ώζηε ν θάζε εηαίξνο λα απνζηέιιεη, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο γηα 
ηνπο αηηνύληεο, έλα αληίγξαθν ηεο παξνύζαο αίηεζεο καδί κε πεξίιεςε ζηελ 
αληίζηνηρε γιώζζα θαη κηα αίηεζε γηα ηελ δηθή ηνπ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνλ 
αξκόδην Εζληθό Φνξέα" 
 
 
 

Ανπάγγειμξ, 26/10/1999 
 

Ο Δηεοζοκηήξ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟ ΙΙ: ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Α. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηα ιδπύμαηα πος ζςμμεηέσοςν ζηο ζσέδιο 
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Ονομαζία ηος ςνηονιζηικού ζσολείος 

Γομκάζημ Ανπαγγέιμο Ρόδμο 
 

Δίδορ και πεπιοσή 
 

Είδνο: 
Πεξηνρή: 

πμιείμ Β/ζμηαξ Γεκηθήξ Γθπαίδεοζεξ 

Ημηαζηηθή 
 

 

Αξηζ.δηδαζθόλησλ: 18 πλνιηθόο αξηζκόο καζεηώλ:194 Αγόξηα:91 Κνξίηζηα:103 

Κύξηα γιώζζα ηνπ ηδξύκαηνο: Γιιεκηθή (EL) 

Γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ίδξπκα: Αγγιηθά (EN)  Γενμακηθά (DE) 
 

 

Αλαθέξεηε εάλ ην ίδξπκα βξίζθεηαη ζε δώλε πνπ ζεσξείηαη κεηνλεθηεκέλε θαη δηεπθξηλίζηε ην 
είδνο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο 
 

Λόγς γεςγναθηθήξ ζέζεξ δεκ είκαη εύθμιε ε μεηαθίκεζε ηςκ μαζεηώκ ζε άιιμοξ 

κμμμύξ θαη πμιιέξ θμνέξ μη μαζεηέξ κηώζμοκ μαθνηά θαη απμμμκςμέκμη από ηεκ 

επεηνςηηθή Γιιάδα. Γπίζεξ ε πενημπή έπεη παναθηενηζηεί ςξ παναμεζόνηα θαη 

πνμβιεμαηηθή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άλλα ιδπύμαηα/ζσολεία πος ζςμμεηέσοςν ζηο ζσέδιο 
 

Με ποιο ηπόπο βπήκαηε ηοςρ εηαίποςρ ζαρ; 

κ ζεμηκάνημ επαθώκ    
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κ πνμεγμύμεκεξ επαθέξ 

 
 
 

Ίδπςμα/ζσολείο εηαίπορ 1 
 

Πιήξεο επίζεκε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ GIMNAZJUM NUMER 4 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 
                        Πεξηθέξεηα 

KSIECIA WLADYSLAWA 

44240 ZORY 

POLAND 

SILESIA 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ OWCZAREK GRAZYNA 
Επίζεκε ηδηόηεηα ηνπ Επηθεθαιήο ηνπ ρνιείνπ DYRECTOR 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή  IZABELA STANIEC 
Σειέθσλν 
Fax 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

 

 
Δίδορ και πεπιοσή 
 

Είδνο: 
Πεξηνρή: 

πμιείμ Β/ζμηαξ γεκηθήξ εθπαίδεοζεξ 

Αζηηθή 
 

Αξηζκόο δηδαζθόλησλ: 27 πλνι. αξηζκόο καζεηώλ: 197 Αγόξηα: 97 Κνξίηζηα: 100 

Κύξηα γιώζζα ηνπ ηδξύκαηνο: POLISH (PL) 

Γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ίδξπκα: FRENCH (FR) GERMAN (DE) ENGLISH (EN) 
 

Αλαθέξεηε εάλ ην ίδξπκα βξίζθεηαη ζε δώλε πνπ ζεσξείηαη κεηνλεθηεκέλε θαη δηεπθξηλίζηε ην 
είδνο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο 
 

Οηθμκμμηθμί ιόγμη.Σμ ζπμιείμ βνίζθεηαη ζε πενημπή με μεγάιμ δείθηε ακενγίαξ, 

οπάνπμοκ πμιιέξ ενγαηηθέξ εζηίεξ πμο είκαη μ θύνημξ ηόπμξ δηαμμκήξ ηςκ μαζεηώκ ημο 

ζπμιείμο θαη γεκηθά ε πενημπή είκαη πμιύ θηςπή. 
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Ίδπςμα/ζσολείο εηαίπορ 2 
 

Πιήξεο επίζεκε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ MOLETAI GYMNASIA 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 
                        Πεξηθέξεηα 

JAUNIMO 5 

4150 MOLETAI 

LITHUANIA 

MOLETAI 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ WARBUTAITE AUSRA 
Επίζεκε ηδηόηεηα ηνπ Επηθεθαιήο ηνπ ρνιείνπ HEADTEACHER 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή  DANGUOLE DIRMIENE 
Σειέθσλν 
Fax 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

 

 

Δίδορ και πεπιοσή 
 

Είδνο: 
Πεξηνρή: 

πμιείμ δεοηενμβάζμηαξ γεκηθήξ εθπαίδεοζεξ 

Αγνμηηθή 
 

Αξηζκόο δηδαζθόλησλ: 59 πλνι. αξηζκόο καζεηώλ: 560 Αγόξηα: 263 Κνξίηζηα: 297 

Κύξηα γιώζζα ηνπ ηδξύκαηνο: LITHUANIAN (LT) 

Γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ίδξπκα: ENGLISH (EN) GERMAN (DE) FRENCH (FR) 

RUSSIAN 
 

 

Αλαθέξεηε εάλ ην ίδξπκα βξίζθεηαη ζε δώλε πνπ ζεσξείηαη κεηνλεθηεκέλε θαη δηεπθξηλίζηε ην 
είδνο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο 
 

Οηθμκμμηθμί ιόγμη. Τπάνπεη ορειόξ δείθηεξ ακενγίαξ θαη πμιιμί από ημοξ γμκείξ ηςκ 

μαζεηώκ ημο ζπμιείμο είκαη άκενγμη ή οπμαπαζπμιμύκηαη. 
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Ίδπςμα/ζσολείο εηαίπορ 3 
 
 
 

Πιήξεο επίζεκε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ EXTERNATO DE PENAFIRME 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 
                        Πεξηθέξεηα 

Santa Cruz 

P-2560 Torres Vedras 

PORTUGAL (PT) 

regiao oeste (west region) 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ALFREDO MANUEL CERCA 
Επίζεκε ηδηόηεηα ηνπ Επηθεθαιήο ηνπ ρνιείνπ Director 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή  EVA MICHEL 
Σειέθσλν 
Fax 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

 

 

Δίδορ και πεπιοσή 
 

Είδνο: 
Πεξηνρή: 

πμιείμ δεοηενμβάζμηαξ γεκηθήξ εθπαίδεοζεξ 

Αγνμηηθή 
 

Αξηζκόο δηδαζθόλησλ: 122 πλνι. αξηζκόο καζεηώλ: 1393 Αγόξηα: 693 Κνξίηζηα: 700 

Κύξηα γιώζζα ηνπ ηδξύκαηνο: PORTUGUESE (PO) 

Γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ίδξπκα: ENGLISH (EN) GERMAN (DE) FRENCH (FR) 
 

 

Αλαθέξεηε εάλ ην ίδξπκα βξίζθεηαη ζε δώλε πνπ ζεσξείηαη κεηνλεθηεκέλε θαη δηεπθξηλίζηε ην 
είδνο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο 
 

Γθπαηδεοηηθμί θαη πμιηηηζηηθμί ιόγμη. Η πενημπή ημο ζπμιείμο είπε αλημζεμείςηε 

μηθμκμμηθή πνόμδμ ηα ηειεοηαία 15 πνόκηα πμο όμςξ δε ζοκμδεύηεθε από ακηίζημηπε 

πνόμδμ ζε εθπαηδεοηηθό θαη πμιηηηζηηθό επίπεδμ. Σμ παμειό επίπεδμ εθπαίδεοζεξ είκαη 

μεημκέθηεμα γηα ημοξ ίδημοξ ημοξ μαζεηέξ θαη ηεκ πενημπή. 
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Ίδπςμα/ζσολείο εηαίπορ 4 
 
 
 

Πιήξεο επίζεκε νλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ BISSCHOPPELIJK COLLEGE BROEKHIN 
ΔΘΕΤΘΤΝΗ: Οδόο, Αξηζκόο 
                       Σαρ. Κώδηθαο & Πόιε 
                        Υώξα 
                        Πεξηθέξεηα 

BOB BOUMANSTRAAT 30-32 

6042 EH ROERMOND 

NETHERLANDS (NL) 

LIMBURG 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ JAN VAN BEEK 
Επίζεκε ηδηόηεηα ηνπ Επηθεθαιήο ηνπ ρνιείνπ Principal 
Ολνκαηεπώλπκν ηνπ πληνληζηή  THEO VERSTEEGEN 
Σειέθσλν 
Fax 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

 

 

Δίδορ και πεπιοσή 
 

Είδνο: 
Πεξηνρή: 

πμιείμ δεοηενμβάζμηαξ γεκηθήξ εθπαίδεοζεξ 

Αζηηθή 
 

Αξηζκόο δηδαζθόλησλ: 85 πλνι. αξηζκόο καζεηώλ: 1290 Αγόξηα: 580 Κνξίηζηα: 710 

Κύξηα γιώζζα ηνπ ηδξύκαηνο: DUTCH (NL) 

Γιώζζεο πνπ δηδάζθνληαη ζην ίδξπκα: ENGLISH (EN) GERMAN (DE) FRENCH (FR) 
 

 

Αλαθέξεηε εάλ ην ίδξπκα βξίζθεηαη ζε δώλε πνπ ζεσξείηαη κεηνλεθηεκέλε θαη δηεπθξηλίζηε ην 
είδνο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο 
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Β. ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΟ ΥΔΓΗΟ 
 

Β.1.  
Αξηζκόο 
ζπκκεηερόλησλ 
καζεηώλ ζην  ΕΕ 

ύλνιν:  447 Αγόξηα: 227 Κνξίηζηα: 220 

 

Β.2 
Ηιηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ 
καζεηώλ ζην έξγν 

Ηιηθία λεόηεξνπ: 11 Ηιηθία κεγαιύηεξνπ: 16 

 

Β.3 

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: 60 

 
Β.4 
Εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αλσηέξσ καζεηώλ 

Μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ, παμειή ζπμιηθή επίδμζε 

 
 
 

Γ. ηόσοι, αναμενόμενα αποηελέζμαηα και ζςγκεκπιμένα ηελικά οθέλη 
ηος ζσεδίος. 
 

Σμ πνμηεηκόμεκμ ζπέδημ πνμβιέπεη ηε ζοιιμγή ζημηπείςκ θαη ζηε ζοκέπεηα ηεκ 

ακηαιιαγή ημοξ μεηαλύ όιςκ ηςκ ζπμιείςκ. Η ζοιιμγή ηςκ ζημηπείςκ ζα αθμνά 2 

ζεμαηηθέξ εκόηεηεξ: Α) βαζηθέξ πιενμθμνίεξ γηα ηε πώνα, ηεκ ηζημνία ηεξ, ημ 

εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα, γεςγναθηθά ζημηπεία, γιώζζα θ.ι.π. θαη Β) πιενμθμνίεξ γηα 

ηηξ 4 επμπέξ, όπςξ θιίμα, θαηνηθέξ ζοκζήθεξ, θοζηθά θαηκόμεκα, πιςνίδα θαη 

πακίδα, ηνόπμξ δςήξ ακάιμγα με ηεκ επμπή (θαγεηό, νμύπα, δναζηενηόηεηεξ), 

γημνηέξ/ εθδειώζεηξ, παναδόζεηξ θαη άιια. Η ζοιιμγή ημο οιηθμύ γηα ηεκ πνώηε 

ζεμαηηθή εκόηεηα ζα γίκεηαη ζε όιε ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ, εκώ γηα ηε 

δεύηενε ζεμαηηθή εκόηεηα ημ οιηθό ζα αθμνά θάζε μία επμπή λεπςνηζηά. 

Σμ οιηθό ζα πανμοζηάδεηαη ζε έκηοπε θαη ειεθηνμκηθή μμνθή εκώ ζα 

ζομπενηιεθζεί επμγνάθεζε θαη βηκηεμζθόπεζε. ημ ηέιμξ θάζε ηνημήκμο ζα γίκεηαη ε 

ακηαιιαγή ημο οιηθμύ γηα θάζε επμπή. ημ ηέιμξ θάζε ζπμιηθμύ έημοξ ζα γίκεηαη ε 

αλημιόγεζε ημο οιηθμύ γηα ηεκ παναγςγή θοιιαδίμο θαη βηκηεμθαζέηαξ εκώ μένμξ ημο 

οιηθμύ ζα δεμμζημπμηείηαη μέζς web site ηςκ ζπμιείςκ. ημπεύμομε ημ πνόγναμμα 

κα ζοκεπηζηεί γηα 3 έηε θαη ζημ ηέιμξ ημο ηνίημο έημοξ κα γίκεη ε ηειηθή αλημιόγεζε 

ημο οιηθμύ γηα ηεκ παναγςγή CD ROM πμο ζα πενηιαμβάκεη ηα ζημηπεία πμο έπμοκ 

ζογθεκηνςζεί από όιεξ ηηξ πώνεξ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ πνμεγμομέκςκ εηώκ. 

Καζ'όιε ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ, ζε θάζε ζπμιείμ ζα οπάνπεη πώνμξ 

πνμβμιήξ ημο οιηθμύ θαη ζα γίκμκηαη εθδειώζεηξ πανμοζίαζεξ από ημοξ 

ζομμεηέπμκηεξ μαζεηέξ. Θα οπάνπεη επηθμηκςκία ηςκ μαζεηώκ μέζς αιιειμγναθίαξ 
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θαη INTERNET, εκώ ε παναγςγή ημο οιηθμύ γηα πανμοζίαζε ζα γίκεηαη με ηε πνήζε 

ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ. Αθόμε θάζε ζπμιείμ ζα μπμνεί κα ζηέικεη ζηα οπόιμηπα 

ζπμιεία όηη άιιμ οιηθό ζεςνεί ακηηπνμζςπεοηηθό γηα ηε πώνα ημο. 

Σμ ηειηθό όθειμξ ημο ζπεδίμο ζα είκαη ε εκεμένςζε ηςκ μαζεηώκ γηα άιιεξ 

εονςπασθέξ πώνεξ, ε ζοιιμγή ακηίζημηπςκ πιενμθμνηώκ από δηαθμνεηηθέξ πώνεξ πμο 

ζα είκαη ζογθνίζημεξ μεηαλύ ημοξ, ε απόθηεζε πναθηηθώκ γκώζεςκ γηα ηηξ 

θιημαημιμγηθέξ ζοκζήθεξ (πμο δεκ πενηέπμκηαη ζηα ζπμιηθά εγπεηνίδηα), ε 

πιενμθόνεζε γηα ημκ ηνόπμ πμο μη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ επενεάδμοκ ημκ θαζεμενηκό 

ηνόπμ δςήξ θαη  γεκηθόηενα ε εκενγμπμίεζε ηςκ μαζεηώκ γηα ζοιιμγή θαη 

επελενγαζία ζημηπείςκ με ηε πνήζε κέςκ ηεπκμιμγηώκ. 

 

 

 

Γ.Οπγάνωζη ηος ζσεδίος 
 

Γ.1 
Θεκαηηθόο ηνκέαο ηνπ ζρεδίνπ 

Πμιηηηζηηθά 

Υμνόξ 

Μμοζηθή 

Λμγμηεπκία 

Καιιηηεπκηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

Αζιεηηζμόξ 

Γπηζηήμεξ θαη Νέεξ Σεπκμιμγίεξ 

Κμηκςκηθή Γονώπε 

Γονώπε ηςκ πμιηηώκ 

Πενηβάιιμκ θαη μηθμιμγία 

Γθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα 

Πμιηηηζηηθή θιενμκμμηά 

Ιζημνία 

Πενηθενεηαθέξ ηαοηόηεηεξ 

Φμιθιόν θαη παναδόζεηξ 

Σαλίδηα θαη ημονηζμόξ 
ΆΛΛΑ 
Καζεμενηκόξ ηνόπμξ δςήξ 

Κιίμα θαη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ 

Γεςγναθηθή ζέζε 

Υιςνίδα θαη πακίδα 

 

 

Γ.2 
Μαζήκαηα πνπ θαιύπηνληαη από ην ζρέδην 
Ξέκεξ Γιώζζεξ, Λμγμηεπκία, Γεςγναθία, Ιζημνία, Καιιηηεπκηθά, Μμοζηθή, Φοζηθή, 

Πιενμθμνηθή, Οηθηαθή Οηθμκμμία, Κμηκςκηθή θαη Πμιηηηθή Αγςγή, Σεπκμιμγία, 

Φοζηθή Αγςγή. 
 

Γ.3 
Πνηα είλαη ε γιώζζα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ δηδαζθόλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην 

Αγγιηθά (EN) Γαιιηθά (FR) Γενμακηθά (DE) 
 

Γ.4 
Πνηα είλαη ε γιώζζα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρέδην 

Αγγιηθά (EN) Γαιιηθά (FR) Γενμακηθά (DE)  
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Γ.5 
Πεξηγξαθή ηζηνξηθνύ θαη πιαηζίνπ ηνπ ζρεδίνπ 

 Γλεύνεζε εηαίνςκ από Πμιςκία θαη Ληζμοακία ζηα πιαίζηα ημο contact seminar 

ζημ Sosnowiec ζηεκ Πμιςκία από 11-14 επηεμβνίμο 1999. 

 Πνμπαναζθεοαζηηθή επίζθερε ζηε Ρόδμ από 12-18 Οθηςβνίμο 1999 

 Πνμεγμύμεκε ζοκενγαζία με ημ Οιιακδηθό ζπμιείμ ζηα πιαίζηα ηεξ ΔΡΑΗ ΙΙ, 

Πνμγνάμμαηα Κηκεηηθόηεηαξ ημο ΓΠΓΑΓΚ. 

 

Γ.6 Γπαζηηπιόηηηερ 
α) Πνηα θηλεηηθόηεηα δηδαζθόλησλ ζα ιάβεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ; 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα. 

Πνμγναμμαηίδεηαη ζοκάκηεζε ηςκ εθπνμζώπςκ όιςκ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιείςκ 

ζηε Ρόδμ ημκ Οθηώβνημ ημο 2000 πνμθεημέκμο κα ειεγπζεί ε μέπνη ηώνα πμνεία ημο 

ζπεδίμο, κα γίκμοκ δημνζςηηθέξ θηκήζεηξ ακ πνεηάδμκηαη θαη κα πνμγναμμαηηζημύκ μη 

μειιμκηηθέξ δναζηενηόηεηεξ γηα ηεκ παναγςγή ημο ηειηθμύ πνμσόκημξ ημο 

πνμγνάμμαημξ.  

 

β) Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο πξνβιέπνληαη γηα ηνπο καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ; 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα. 

οιιμγή ζημηπείςκ από μμάδεξ ενγαζίαξ με δηάθμνμοξ ηνόπμοξ (έκηοπμ οιηθό, 

εθηοπώζεηξ, επμγναθήζεηξ, βηκηεμζθμπήζεηξ) θαη ακηαιιαγή μεηαλύ ηςκ ζπμιείςκ. 

οκακηήζεηξ με ημοξ ζομμεηέπμκηεξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα αλημιόγεζε ημο οιηθμύ. 

Πανμοζίαζε ημο οιηθμύ ζε εηδηθό πώνμ ή ζηα πιαίζηα άιιςκ ζπμιηθώκ εθδειώζεςκ. 

Σμ απμηέιεζμα ζα είκαη ε δναζηενημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ θαη ε εκεμένςζε όιμο ημο 

μαζεηηθμύ θαη εθπαηδεοηηθμύ δοκαμηθμύ ημο ζπμιείμο. 

 
γ)Αληαιιαγέο δηδαζθόλησλ, πξαθηηθέο αζθήζεηο δηδαζθόλησλ ζε επηρείξεζε, επηζθέςεηο 

κειέηεο δηεπζπληώλ ζρνιείσλ. 

Γθπαηδεοηηθμί πμο ζομμεηέπμοκ ζημ πνόγναμμα ζα επηζθεθημύκ ηα άιια ζπμιεία γηα 

εκεμένςζε ζπεηηθά με ηα εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα ηςκ άιιςκ πςνώκ θαη γηα 

παναθμιμύζεζε ηςκ ενγαζηώκ ημο ζπεδίμο (ΑΝΣΑΛΛΑΓΓ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ). Σμ 

ίδημ ζα θάκμοκ θαη μη Δηεοζοκηέξ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ ζπμιείςκ (ΓΠΙΚΓΦΓΙ 

ΜΓΛΓΣΗ). 
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Γ.7.1 Πεξηγξάςηε ην ξόιν ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ζρεδίνπ 

Δηαηήνεζε επαθήξ μεηαλύ όιςκ ηςκ ζπμιείςκ θαη εκεμένςζε γηα ηεκ πνόμδμ ημο 

ζπεδίμο. 

Έιεγπμξ θαη θαηαγναθή ηεξ πνμόδμο ζοιιμγήξ οιηθμύ πνμημύ γίκεη ε ακηαιιαγή 

μεηαλύ ηςκ ζπμιείςκ.  

Λήρε μέηνςκ γηα ηεκ ηήνεζε πνμκμδηαγνάμμαημξ. 

Λύζε πνμβιεμάηςκ θαη επημένμοξ απμνηώκ. Καηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ. 

ομπιήνςζε θαη απμζημιή εγγνάθςκ 
 
 
 

Γ.7.2 Πνηα κέηξα ζα ιεθζνύλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ηνπ 

ζρεδίνπ ζηα πιαίζηα ησλ άιισλ ζπκκεηερόλησλ ηδξπκάησλ/ζρνιείσλ; 

Θα γίκεη ακηαιιαγή ηςκ αημμηθώκ ζημηπείςκ όιςκ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ εθπαηδεοηηθώκ 

ακαθένμκηαξ πανάιιεια ζε πμηεξ από ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο ζπεδίμο εμπιέθμκηαη. 

Γπμμέκςξ εθπαηδεοηηθμί πμο ακαιαμβάκμοκ πανόμμηεξ δναζηενηόηεηεξ ζα έπμοκ ηε 

δοκαηόηεηα άμεζεξ επηθμηκςκίαξ με ημοξ ζοκαδέιθμοξ από άιιεξ πώνεξ. Γπίζεξ, 

μέζς ηςκ πνμγναμμαηηζμέκςκ ακηαιιαγώκ εθπαηδεοηηθώκ θαη επηζθέρεςκ μειέηεξ 

ειπίδμομε όηη όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ ζα έπμοκ ηεκ εοθαηνία πνμζςπηθήξ γκςνημίαξ με 

ημοξ οπόιμηπμοξ. 
 
 
 
 
 
 
 

Γ.7.3 Πνηα κέηξα ζα ιεθζνύλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ηδξπκάησλ/ζρνιείσλ; 

Η δηαθναηηθή ζοκενγαζία είκαη εκ μένεη ελαζθαιηζμέκε μέζς ηςκ δναζηενημηήηςκ ημο 

πνμγνάμμαημξ πμο απαηημύκ ηαθηηθή επηθμηκςκία θαη ακηαιιαγή οιηθμύ. Γπηπιέμκ, 

θαζώξ όια ηα ζπμιεία έπμοκ εθθνάζεη επηζομία γηα πναγμαημπμίεζε ακηαιιαγώκ 

εθπαηδεοηηθώκ θαη επηζθέρεςκ μειέηεξ, πηζηεύμομε όηη ε πνμζςπηθή επηθμηκςκία ζα 

εκηζπύζεη ηε δηαθναηηθή ζοκενγαζία μεηαλύ ηςκ ζπμιείςκ. 

 
 
 
Γ.8 Πώο ζα ελζσκαησζεί ην ζρέδην ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ηδξπκάησλ/ζρνιείσλ; 

Οη δναζηενηόηεηεξ ημο ζπεδίμο ζπεηίδμκηαη με πμιιά ζπμιηθά μαζήμαηα θαη επμμέκςξ 

ε ένεοκα πμο ζα γίκεηαη θαη  ημ οιηθό πμο ζα ζογθεκηνώκεηαη ζα είκαη ζηα πιαίζηα 

ηςκ μαζεμάηςκ αοηώκ. Σμ ζπέδημ ζα είκαη ζακ μηα επέθηαζε ηςκ ζπμιηθώκ 

μαζεμάηςκ με έμθαζε ζηεκ πιενμθόνεζε ζπεηηθά με ηηξ ζομμεηέπμοζεξ πώνεξ. 
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Γ.9 Πνην ξόιν ζα δηαδξακαηίζεη ε ηερλνινγία πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζρεδίνπ; 

Θα είκαη  

 έκαξ από ημοξ ηνόπμοξ επηθμηκςκίαξ θαη ακηαιιαγήξ πιενμθμνηώκ μεηαλύ 

μαζεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ. (INTERNET) 

 πεγή ακαδήηεζεξ πιενμθμνηώκ (INTERNET) 

 ηνόπμξ παναγςγήξ ημο οιηθμύ (δαθηοιμγνάθεζε, ζειηδμπμίεζε, εθηύπςζε) 

 ηνόπμξ πανμοζίαζεξ θαη δηάδμζεξ ημο οιηθμύ (web site) 

 ημ ίδημ ημ ηειηθό πνμσόκ ημο πνμγνάμμαημξ ημ ηνίημ έημξ ζα είκαη CD ROM 
 
 
 

Γ.10 Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο γηα αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ, πνπ βαζίδνληαη ζηνπο 

ζηόρνπο, ηελ νξγάλσζε, ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηειηθά νθέιε 
ηνπ ζρνιείνπ; 

οιιμγή ημο οιηθμύ, θαηαγναθή ηεξ πνμόδμο με ηεκ ακηαιιαγή οιηθμύ θάζε ηνίμεκμ  

θαη αλημιόγεζε ημο. 

Έιεγπμξ ημο ανηζμμύ ζομμεηεπόκηςκ μαζεηώκ θαη εθπαηδεοηηθώκ.  

Έιεγπμξ ανηζμμύ e-mail θαη αιιειμγναθίαξ 

Παναγςγή θμοίδ/παηπκηδηώκ από ημοξ ίδημοξ ημοξ μαζεηέξ γηα εθηίμεζε ηςκ γκώζεςκ 

πμο έπμοκ απμθηεζεί. 
 
 
 
 

Δ. Γιάδοζη ηων αποηελεζμάηων ηος ζσεδίος 
 
 

 Δημνγάκςζε εθδειώζεςκ από ημοξ ίδημοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ μαζεηέξ γηα 

εκεμένςζε ημο μαζεηηθμύ θαη εθπαηδεοηηθμύ δοκαμηθμύ ημο ζπμιείμο, ηςκ γμκέςκ 

θαη ηεξ εονύηενεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ. 

 οκακηήζεηξ με άιια ζπμιεία ηεξ πενημπήξ γηα εκεμένςζε 

 Δεμμζηεύζεηξ ζε ημπηθό ηύπμ θαη άιια μαζεηηθά έκηοπα. 

 Δεμημονγία ημπμζεζίαξ ζημ INTERNET. 

 Παναγςγή θοιιαδίμο, βηκηεμθαζέηαξ θαη (ημ ηνίημ έημξ) CD ROM 
 
 
 
 

Σ. Άλλα θέμαηα 
Θζόηεηα επθαηξηώλ κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ 
Έληαμε λέσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εθκάζεζεο 
Αύμεζε ησλ επηπέδσλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ 
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Θζόηεηα επθαηξηώλ κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ 

Οη δναζηενηόηεηεξ ημο ζπεδίμο δεκ απεοζύκμκηαη ζε ζογθεθνημέκμ θύιμ, μύηε 

ζπεηίδμκηαη με ηα παναδμζηαθά ζηενεόηοπα ηςκ δύμ θύιςκ. Γπμμέκςξ όιμη μη 

μαζεηέξ ακελανηήηςξ θύιμο  έπμοκ εκδηαθένμκ γηα ζομμεημπή. Αοηό θαίκεηαη θαη 

από ημκ ανηζμό ηςκ ζομμεηεπόκηςκ μαζεηώκ (220 αγόνηα, 227 θμνίηζηα). 

 
Έληαμε λέσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εθκάζεζεο 
Αύμεζε ησλ επηπέδσλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ 

Γπίζεξ, μη δναζηενηόηεηεξ ημο ζπεδίμο με ελαίνεζε ηεκ παναγςγή γναπημύ ιόγμο 

ζηεκ λέκε γιώζζα, δεκ ζπεηίδμκηαη άμεζα με ηεκ θαιή ζπμιηθή επίδμζε. Γπμμέκςξ 

μαζεηέξ με μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ ή παμειή ζπμιηθή επίδμζε, μπμνμύκ κα 

ζομμεηάζπμοκ ζε πιήζμξ δναζηενημηήηςκ όπςξ επμγνάθεζε, βηκηεμζθόπεζε, 

δςγναθηθή θ.ι.π., πανάγμκηαξ έηζη πμιύηημμ οιηθό γηα ημ πνόγναμμα. Η ζομμεημπή 

ημοξ ζα απμηειέζεη πανάγμκηα γηα έκηαλε ζημ εκηαίμ μαζεηηθό ζύκμιμ, ζα βειηηώζεη 

ηηξ δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ με εθπαηδεοηηθμύξ θαη μαζεηέξ εκώ πανάιιεια ζα ημκώζεη   

ηεκ αοημπεπμίζεζε ημοξ. 
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Ε. Xπήζη ηηρ επιδόηηζηρ ΩΚΡΑΣΖ (ζε ECU) 
 
 

Xπήζη ηηρ επιδόηηζηρ ΩΚΡΑΣΖ 
ςνηονιζηικό 
ίδπςμα 

Δηαίπορ 1 Δηαίπορ 2 Δηαίπορ 3 Δηαίπορ 4 

Σαμίδη θαη ζπλαθείο δαπάλεο 1000 1000 1000 1000 1000 
Σαμίδη ησλ δηδαζθόλησλ 550 600 600 600 600 
Δηακνλή 350 300 300 300 300 
Δηαηξνθή 100 100 100 100 100 
Γισζζηθή πξνεηνηκαζία ησλ 
θαζεγεηώλ 

     

Εμνπιηζκόο, θσηνηππίεο, ηειέθσλν, 
fax, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν 

800 400 400 400 250 

Δηδαθηηθά έμνδα (αγνξά πιηθώλ, 
βηβιίσλ, ινγηζκηθνύ θιπ.) 

700 400 400 400 250 

Αλαπαξαγσγή πιηθνύ (κεηάθξαζε, 
ζειηδνπνίεζε, εθηύπσζε, δηάδνζε 

1000 700 700 700 500 

ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ ΕΠΘΔΟΣΗΗ 
ΩΚΡΑΣΗ 

3500 2500 2500 2500 2000 

 ΤΝΟΛΟ ECU 13000 
 
 
 
 
 
 


