
Το σχολείο μας εκπονεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ LTT σε 

συνεργασία με τη ΔΔΕ, το 1ο Λύκειο Λιβαδειάς, το 4ο Δημοτικό 

Λιβαδειάς και τον δήμο Λεβαδέων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Συντονίστρια πόλη είναι το Cardiff στην Ουαλία αλλά 

συνεργαζόμαστε και για δεύτερη φορά με τη Μurcia ατην Ισπανία.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών στo να 

σχεδιάζουν λύσεις για προβλήματα της καθημερινότητάς τους, του 

ευρύτερου σχολικού πλαισίου, της κοινότητας, του δήμου. 

Το project είναι τριετές. Έχει ήδη υλοποιηθεί η πρώτη φάση του 

προγράμματος και τα αποτελέσματα είναι απολύτως ικανοποιητικά. 

Το προσωπικό του σχολείου αλλά πολύ περισσότερο οι μαθητές που 

εμπλέκονται σε αυτό είναι πολύ ενθουσιασμένοι. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Στην αρχή του προγράμματος  

εκπαιδεύτηκαν στη μέθοδο ‘double diamond’ από ειδικούς. Η 

επιμόρφωση έγινε στο Cardiff. 

 Επισκέψεις σε σχολεία και ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Έχουν ήδη γίνει επισκέψεις σε σχολεία του Cardiff καθώς και 

της Murcia όπου οι δάσκαλοι έχουν ανταλλάξει απόψεις όσον 

αφορά στον τρόπο διδασκαλίας, το εκάστοτε εκπαιδευτικό 

σύστημα της κάθε χώρας αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για 

την κουλτούρα και τα έθιμα των λαών.   

 Μετακίνηση μαθητών. Φέτος τον Μάρτιο 2017 πρόκειται να 

γίνει η πρώτη συνάντηση μαθητών, πέντε από κάθε σχολείο, 

στην Murcia. 

Τέλος, μετά την τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 

στο σχολείο μας, 26-27/9/2016 και με αφορμή την ευρωπαϊκή 

μέρα γλωσσών, οι μαθητές μας παρουσίασαν δράσεις σχετικές 

με το πρόγραμμα. Οφέλη αποκόμισαν και οι μαθητές που δεν 

είχαν άμεση εμπλοκή καθώς βοήθησαν με το δικό τους τρόπο ο 

καθένας. Αξίζει να αναφέρουμε την εκμάθηση παραδοσιακών 



κυρίως ελληνικών αλλά και ισπανικών χορών, κατασκευή και 

παιχνίδι σε σχετικά επιδαπέδια παιχνίδια (π.χ. european flag 

twister), δραματοποίηση ενός ισπανικού παραμυθιού «ο πέρεζ 

ο ποντικούλης», τραγούδια από τους μαθητές και στις τρεις 

γλώσσες κ.α. 

Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι έχοντας ως βάση τις 

προτάσεις-ιδέες των παιδιών, το σχολείο έχει ήδη προβεί σε 

αλλαγές στον προαύλιο χώρο (κατασκευή κήπου με βότανα και 

λαχανικά, ζωγραφική στους τοίχους και τα γκράφιτι).    

 

 

 

 


