
Ξ ΛΞΣΡΘΙΞ ΡΥΞΚΔΘΞ ΣΚΞΟΞΘΖΡΔ ΡΥΔΔΘΞ ΒΔΚΘΩΡΖΡ, ΖΡ 

ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ ΞΣ, ΡΑ ΟΚΑΘΡΘΑ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ ERASMUS+ KA1 

Ιαςά ςξ ρυξλικό έςξπ 2015-16, ςξ ρυξλείξ μαπ, με υοημαςξδόςηρη από ςξ 

εσοχπαψκό ποόγοαμμα Erasmus+ KA1, σλξπξίηρε ρυέδιξ βελςίχρηπ ςηπ λειςξσογίαπ 

ςξσ με ςίςλξ: «Ρύμδερη ςηπ διδαρκαλίαπ ςχμ μξσρικώμ μαθημάςχμ με ςα μαθήμαςα 

γεμικήπ παιδείαπ και η βιχμαςική ποξρέγγιρη ςηπ γμώρηπ». 

ξ ρυέδιό μαπ νεκίμηρε με ποξβλήμαςα εναιςίαπ ςξσ πεοιξοιρμξύ κίμηρηπ 

κεταλαίχμ ςξ καλξκαίοι ςξσ 2015. Ασςό ςξ ποόβλημα ρε ρσμδσαρμό με ςξ γεγξμόπ 

πχπ η ποξκαςαβξλή ςηπ υοημαςξδόςηρηπ καςαβλήθηκε ςξμ Ξκςώβοιξ ςξσ 2015 μαπ 

ξδήγηρε ρςημ αμάγκη μα ακσοώρξσμε ςη ρσμμεςξυή μαπ ρςα ρεμιμάοια πξσ είυαμε 

επιλένει αουικά. Ζ διάθερή μαπ όμχπ μα σλξπξιήρξσμε ςξ ποόγοαμμα δεμ κάμθηκε 

από ασςό. Ρε λίγξ υοόμξ επαμαποξρδιξοίραμε ςξσπ ρςόυξσπ μαπ και επιλέναμε μέα 

ρεμιμάοια. Ξ ρύλλξγξπ διδαρκόμςχμ ςξσ Ρυξλείξσ μαπ εμέκοιμε  ςξ ςοξπξπξιημέμξ 

ρυέδιξ και ατξύ εμημεοώραμε ςξμ Δθμικό Τξοέα για ςιπ απαιςξύμεμεπ αλλαγέπ και 

λάβαμε ςημ έγκοιρή ςξσ, ποξυχοήραμε υχοίπ άλλα εμπόδια ρςημ ποαγμαςξπξίηρη 

ςξσ. 

Έςρι, ςα νημεοώμαςα  ςηπ 20-1-2016 ξι  Ια. Λασοή Δμμαμξσέλα, Ια Οαπαπξρςόλξσ 

Λαοία, Ιξπ Οαμςαζήπ Γεώογιξπ και Ιξπ Πήγαπ Υοήρςξπ, καθηγηςέπ ςξσ Ρυξλείξσ , 

ατξύ υοειάρςηκε μα ξδηγήρξσμε μέρα ρςξ αποόρμεμξ υιόμι από ςη Καμία ρςη 

Ηερραλξμίκη, «πεςάναμε» ρςξ ηλιόλξσρςξ Μςίρελμςξοτ ςηπ Πημαμίαπ – Βερςταλίαπ. 

Από εκεί ςημ επόμεμη ημέοα με ςοέμξ μέρχ Ξσςοέυςηπ, τςάραμε ρςξ γοατικό 

Άρρεμ ςηπ πεοιξυήπ 

Μςοέςε ςηπ βόοειαπ 

Ξλλαμδίαπ. 

Δκεί από ςιπ 21-1 έχπ ςιπ 

27-1-2016 

παοακξλξσθήραμε 

αμελλιπώπ ςξ ρεμιμάοιξ με 

ςίςλξ: «ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΞΖΑ 

ΡΖ ΔΘΔΑΡΙΑΚΘΑ ΓΘΑ ΛΘΑ 

ΙΑΚΣΔΠΖ ΡΣΛΟΔΠΘΤΞΠΑ 

ΡΖΜ ΑΝΖ ΙΑΘ ΟΩΡ ΜΑ 

ΑΝΘΞΟΞΘΔΘΡ Ζ ΛΞΣΡΘΙΖ 

ΖΜ ΔΥΜΖ Α ΡΟΞΠ ΙΑΘ 

ΘΡ ΜΔΔΡ ΔΥΜΞΚΞΓΘΔΡ 

ΡΖΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖ.» 

Ρςξ ίδιξ ρεμιμάοιξ 

ρσμμεςείυαμ καθηγηςέπ 

από ςημ Θρπαμία, ςημ 

Ιοξαςία και ςημ ξσοκία. 

Δπικοάςηρε κλίμα τιλίαπ και ρσμαδελτικόςηςαπ. Οαοξσριάραμε όλξι ρςξσπ 

σπξλξίπξσπ ςξ ποξτίλ και ςα ιδιαίςεοα γμχοίρμαςα ςχμ ρυξλείχμ μαπ και 

ενηγήραμε ςξ εκπαιδεσςικό μξμςέλξ ςχμ υχοώμ μαπ. Οαοακξλξσθήραμε με 



εμδιατέοξμ, ρσμεογαρία και 

άμιλλα ςιπ διαλένειπ ςχμ 

επιμξοτχςώμ μαπ Mrs. 

CristinaStefan, PhDEng και 

Mr. TimStefan, Eng.ρςελέυη 

ςξσ ξογαμιρμξύ 

«QuarterMediation» πξσ ήςαμ 

ξ διξογαμχςήπ ςξσ 

ρεμιμαοίξσ και ρσμμεςείυαμε 

με ζήλξ ρε όλεπ ςιπ άλλεπ 

δοαρςηοιόςηςεπ. 

ξ ρεμιμάοιξ πεοιείυε 

θεχοηςική καςάοςιρη ρςη θεχοία πξλλαπλήπ μξημξρύμηπ και ρςη δημιξσογικόςηςα 

ρςη διδαρκαλία, αλλά και πξλλέπ ποακςικέπ εταομξγέπ όπξσ ρσμμεςείυαμε 

βιχμαςικά. Δπίρηπ, εμρχμάςχρε επιρκέφειπ ρε τξοείπ ςηπ πεοιξυήπ όπχπ κξλέγια, 

δημξςικέπ σπηοερίεπ, ιρςξοικά αουεία, ρυξλείξ ςευμώμ, δημόρια βιβλιξθήκη, 

παοαδξριακό αμεμόμσλξ, μξσρεία κ.α. όπξσ ποξβλήθηκαμ πξλύ εμδιατέοξσρεπ 

καλέπ ποακςικέπ εκπαίδεσρηπ και ξογάμχρηπ ςηπ διαδικαρίαπ  εκπαίδεσρηπ. 

 

Ρςιπ 27-1-2016 με λύπη και ρσγκίμηρη απξυαιοεςήραμε ςξ όμξοτξ Άρρεμ, ςημ 

Cristina, ςξμ im και όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μαπ και ακξλξσθώμςαπ ςξ 

αμςίρςοξτξ δοξμξλόγιξ επιρςοέφαμε ρςη Καμία ρςιπ 28-1-2016. 

α ξτέλη πξσ απξκξμίραμε από ςξ ςανίδι και ςημ επιμόοτχρη νεπέοαραμ ςιπ 

ποξρδξκίεπ μαπ. Οεοιείυε ςη ρσγκίμηρη εμόπ ςανιδιξύ, ρςξιυεία πξλιςιρμξύ, 

ρσμαδελτικόςηςαπ, τιλίαπ, κξιμξύ ποξξοιρμξύ ςχμ εσοχπαψκώμ λαώμ, αλλά 

κσοίχπ μέεπ γμώρειπ, εμπειοίεπ και ιρυσοόςαςα κίμηςοα και εμθάοοσμρη για 

δημιξσογικόςεοη διδαρκαλία. 



Δπιρςοέτξμςαπ, εογαρςήκαμε για ςη διάδξρη ςχμ γμώρεχμ πξσ απξκςήραμε αλλά 

και ςηπ γεμικόςεοηπ θεςικήπ εικόμαπ με ςημ ξπξία επιρςοέφαμε.  

Γι ασςό ρςιπ 9-2-2016, ξογαμώραμε ρσμάμςηρη εμημέοχρηπ και διάυσρηπ ςχμ μέχμ 

γμώρεχμ μαπ ρςξ ρυξλείξ για όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μαπ. Ρςημ διάοκειά ςηπ όλξι 

ξι ρσμμεςέυξμςεπ έλαβαμ ςξ λόγξ και μεςέτεοαμ εκςόπ από γμώρειπ ςξμ 

εμθξσριαρμό και ςη ρσγκίμηρή ςξσπ από ςημ ποόρταςη εμπειοία ςξσπ.  

Ρςιπ 23-3 ξι κύοιξι Οαμςαζήπ και Πήγαπ επιμόοτχραμ ρςξ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ 

ρσμαδέλτξσπ ςξσπ άλλχμ ρυξλείχμ για όλα ςα θεχοηςικά και ποακςικά ρημεία ςξσ 

ρεμιμαοίξσ ρε μία ςεςοάχοη επιμόοτχρη. Ρςιπ 23-6 ξι κύοιξι Οαμςαζήπ και Πήγαπ 

ρε απξλξγιρςική εκδήλχρη ςξσ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ, παοξσρία ρςελευώμ ςηπ εκπαίδεσρηπ 

ςηπ Ρςεοεάπ Δλλάδαπ έκαμαμ ρύμςξμεπ ειρηγήρειπ για ςημ αμάγκη επιμόοτχρη ςχμ 

ρσμαδέλτχμ και ςη ρσμειρτξοά ςξσ Ο.Δ.Ι., ςχμ ποξγοαμμάςχμ Erasmus+ και ςξσ 

Θ.Ι.Σ. ρε ασςήμ. 

 

Ζ δεύςεοη ξμάδα πξσ απξςελξύμςαμ από ςιπ καθηγήςοιεπ κα Αμςχμίξσ Εηρξύλα, κα 

Ιαςρίμπα Γεχογία και κα Οεοιριαμίδξσ Λαοία ςανίδεφε ρςημ Θςαλία ςξμ Αποίλιξ ςξσ 

2016, για μα ρσμμεςάρυει ρςξ βιχμαςικό ρεμιμάοιξ με ςίςλξ : < ΛΘΑ ΘΙΑΜΞΟΞΘΖΘΙΖ 

ΡΥΞΚΘΙΖ ΔΛΟΔΘΠΘΑ: Ρςοαςηγικέπ και Δενιόςηςεπ για Δκπαιδεσςικξύπ> ( A satisfactory 

school experience: Strategies and Skills 

for Teachers). 

 Λεςά από μία ρύμςξμη πςήρη 

από ςημ Αθήμα ρςημ Λπξλόμια ςηπ 

Θςαλίαπ, ςημ Ισοιακή 3 Αποιλίξσ και μία 

ρύμςξμη πεοιήγηρη ρςημ όμξοτη 

ιρςξοική πόλη, ξι ρσμάδελτξι 

εκπαιδεσςικξί μεςέβηραμ με ςοέμξ ρςη 

Τλχοεμςία, ςόπξ διεναγχγήπ ςξσ 

ρεμιμαοίξσ. ξ ρεμιμάοιξ διενήυθη από 

ςιπ 4 έχπ ςιπ 9 Αποιλίξσ 2016. Δκςόπ 

από ςη δική μαπ ξμάδα ρσμμεςείυαμ 

καθηγηςέπ από ςη Γεομαμία, ςημ 

Οξοςξγαλία, ςη Πξσμαμία και από έμα 

ακόμη ελλημικό ρυξλείξ.  

 Λέρα από διάτξοεπ βιχμαςικέπ 

δοαρςηοιόςηςεπ  δημιξσογήθηκε 

γοήγξοα μία ρσγκοξςημέμη ξμάδα με 

διάθερη για μάθηρη και επικξιμχμία. Ξι 

εκπαιδεσόμεμξι παοξσρίαραμ ςξ ρυξλείξ ςξσπ καθώπ και ςξ εκπαιδεσςικό ρύρςημα 

ςηπ υώοαπ ςξσπ, αμςάλλαναμ απόφειπ και μέρα ρε έμα ιδιαίςεοα εσυάοιρςξ κλίμα 

ρσζήςηραμ ςξσπ ποξβλημαςιρμξύπ ςξσπ. Δκπαιδεύςοιεπ ρςξ ποόγοαμμα ήςαμ η Mrs 

Susan Gagliano, BA English  και Professional Counselor and group conducting expert 

και η Mrs Ilaria Barbieri. Λε ςιπ καςάλληλεπ βιχμαςικέπ ςευμικέπ (όπχπ παιυμίδια 

οόλχμ, διάτξοεπ δοαρςηοιόςηςεπ), με ςημ ποξβξλή βίμςεξ από ρυξλικέπ ςάνειπ και 



με πξλύ εμδιατέοξσρεπ ειρηγήρειπ μπόοεραμ μα διαςηοήρξσμ αμείχςξ ςξ 

εμδιατέοξμ ρε όλη ςη διάοκεια ςξσ ρεμιμαοίξσ.  

 Λεοικά από ςα θέμαςα πξσ απαρυόληραμ ςημ ξμάδα ήςαμ: Ξ εκπαιδεσςικόπ 

χπ έμα ρημαμςικό ποόρχπξ για ςξσπ μαθηςέπ ςξσ, ςα υαοακςηοιρςικά ςξσ καλξύ 

εκπαιδεσςικξύ, ςξ κίμηςοξ και πώπ μπξοεί μα ανιξπξιηθεί για ςη  δοαρςηοιξπξίηρη 

ςχμ μαθηςώμ, η Δημιξσογικόςηςα, διδακςικέπ μέθξδξι πξσ ερςιάζξσμ ρςξ μαθηςή, 

απξςοξπή ςξσ burn out και η ξμαδξρσμεογαςική διδαρκαλία.   

  α μαθηριακά ξτέλη ςξσ ρεμιμαοίξσ ρσμπληοώμξμςαμ από πεοιηγήρειπ 

ρςημ παμέμξοτη ιρςξοική πόλη 

ςηπ Τλχοεμςίαπ και επιρκέφειπ 

ρςα εναιοεςικά μξσρεία ςηπ, εμώ 

ςημ ςελεσςαία μέοα 

διξογαμώθηκε μία ημεοήρια 

εκδοξμή ρςημ ξρκάμη, 

ποξκειμέμξσ μα πάοξσμ ξι 

εκπαιδεσόμεμξι μία γεύρη από ςιπ 

ξμξοτιέπ ςηπ  ιςαλικήπ τύρηπ.  

 Λε μεγάλη λύπη αλλά και 

με ανέυαρςεπ εμπειοίεπ, με μέεπ 

γμχοιμίεπ και σπξρυέρειπ για 

ρσμεογαρία ρςξ μέλλξμ ξλξκληοώθηκε ςξ ρεμιμάοιξ ςξ Ράββαςξ 9 Αποιλίξσ 2016 

και η ξμάδα μαπ με μία εμδιάμερη ρςάρη ρςημ Λπξλόμια για διαμσκςέοεσρη, 

επέρςοεφε ρςη Καμία ςημ Ισοιακή 10 Αποιλίξσ ςξ απόγεσμα.  

 

       α ξτέλη από ςξ σπέοξυξ 

ςανίδι και ςημ ποαγμαςικά 

εμδιατέοξσρα επιμόοτχρη 

σπήοναμ πξλλά. Αμάμερά ςξσπ 

ανίζει μα αματεοθεί η γμχοιμία με 

εκπαιδεσςικξύπ άλλχμ Δσοχπαψκώμ 

υχοώμ και η ρσμειδηςξπξίηρη όςι 

όλξι ξι εκπαιδεσςικξί, αμεναοςήςχπ 

ςηπ υώοαπ, από ςημ ξπξία 

ποξεουόμαρςε,  αμήκξσμε ρε μία 

μεγάλη κξιμόςηςα, μξιοαζόμαρςε 

ςιπ ίδιεπ αμηρσυίεπ και ςξσπ ίδιξσπ 

ποξβλημαςιρμξύπ για ςξσπ μαθηςέπ 

μαπ, επιθσμξύμε μα  βελςιχμόμαρςε 

και μα μαθαίμξσμε ςοόπξσπ για μα 

γιμόμαρςε καλύςεοξι δάρκαλξι. 

Δπιπλέξμ, είυαμε ςημ εσκαιοία μα 

αμαρςξυαρςξύμε και μα 

αμςιλητθξύμε καλύςεοα ςξ οόλξ 

μαπ ρςη ζχή ςχμ μαθηςώμ μαπ καθώπ και μα απξκςήρξσμε μέεπ ιδέεπ πξσ θα 



μπξοξύραμ μα εμπλξσςίρξσμ ςη διδαρκαλία κάμξμςάπ ςημ πιξ δημιξσογική και 

ελκσρςική.  

 Οοξκειμέμξσ  μα σπάονει διάυσρη ςχμ μέχμ γμώρεχμ και εμπειοιώμ και 

ρςξσπ  σπόλξιπξσπ εκπαιδεσςικξύπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ, διξογαμώθηκε ρςιπ 12-5-

2016 μία ρσμάμςηρη εμημέοχρηπ και ρσζήςηρηπ, ρςη διάοκεια ςηπ ξπξίαπ 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ  παοξσριάρειπ, δόθηκε έμςσπξ σλικό και ακξλξύθηρε ρύμςξμη 

ρσζήςηρη. 

Ρυεδιάζξμςαι και άλλεπ ποχςξβξσλίεπ διάυσρηπ. 

 

 

 

 

  

 


