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Έκθεση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ERASMUS+/ – Δράση ΚΑ2 
«Στρατηγικές Συμπράξεις - Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης» 
με αριθμό σύμβασης 2019-1-UK01-KA201-061459 και τίτλο “ Greative Schools” 
από 27-31 Ιανουαρίου 2020 στο Cardiff της Ουαλίας. 
Σχετ: Αποφ./9884/08-01-2020/Π.Δ.Ε Στερεάς Ελλάδας 
 

                                                                     ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Συμμετείχα  σε συνάντηση εταίρων  -στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+: “CreativeSchools” 2019-1-UK01-KA201-
061459- στο Cardiffτης Ουαλίας από 27-31/01/2020. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε επιλεγμένα  -για τις Δημιουργικές τους δραστηριότητες- σχολεία της 
περιοχής,  γνωριμία με το προσωπικό και τους μαθητές καθώς και παρακολούθηση μαθημάτων  και  σχετικών 
δραστηριοτήτων (LTT: Learning-Teaching-Trainingactivities) καθώς και TPM (TransnationalProjectManagement), 
δραστηριότητες οργάνωσης και συντονισμού στα πλαίσια του προγράμματος. 

Αναλυτικά: 

Τη Δευτέρα 27/01/20 επισκεφτήκαμε το Gabalfa Primary school, στο κέντρο του Cardiff, όπου μας έγινε υποδοχή και 
ενημέρωση από τη Διευθύντρια του σχολείου για το πως αντιλαμβάνεται το σχολείο το θέμα της δημιουργικότητας και 
ποιες δραστηριότητες έχει ενσωματώσει στο curriculumγια υποστηρίξει τη δημιουργικότητα και να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Παρακολουθήσα  μάθημα Φυσικών Επιστημών με πείραμα και εντυπωσιάστηκα από  την 
ενεργή  συμμετοχή των μαθητών σε αυτό 

Την Τρίτη 28/01/20 επισκεφτήκαμε σχολείο με μαθητές με Ειδικές ανάγκες, το T-GwynSpecialSchool και 
εντυπωσιαστήκαμε από τις υποδομές, τον εξοπλισμό και το πολυάριθμο προσωπικό που υπηρετεί τις ανάγκες των 200 
περίπου μαθητών του. Ξεναγηθήκαμε στους χώρους και τις αίθουσες, παρακολουθήσαμε παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του σχολείου, το οποίο είναι επίσης ενεργό στον τομέα των Ευρωπαικών προγραμμάτων και επίσης 
παρακολουθήσαμε παρουσίαση των  δημιουργικών προσεγγίσεων των εκπαιδευτικών  στα θέματα εκπαίδευσης των 
μαθητών του. 

Την Τετάρτη 29/01/20 συμμετείχα σε TPM (Transnational Project Management), συντονιστική συνάντηση των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα από όλες τις συμμετέχουσες χώρες  (Ουαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα). 
Συζητήσαμε για την πορεία του προγράμματος, κάναμε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, 
ορίσαμε τις συναντήσεις της τριετίας (που διαρκεί το πρόγραμμα), συζητήσαμε και αποφασίσαμε για τα προιόντα 
(intellectualoutputs) και τους χρόνους παράδοσης. 



Την Πέμπτη 30/01/20 επισκεφτήκαμε το SpringwoodPrimarySchool, ένα σχολείο στην περιφέρεια τουCardiff, που 
διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγοι, θεραπευτές) που του επιτρέπει να  υποδέχεται και μαθητές από 
άλλα σχολεία της περιοχής για ορισμένο χρόνο, προκειμένου να ασχοληθεί με προβλήματα συμπεριφοράς. Μετά από 
εξειδικευμένες παρεμβάσεις οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο τους με την παράλληλη παρακολούθηση των 
ειδικών για το επόμενο διάστημα.Εντυπωσιακό σε αυτό το σχολείο ήταν ότι οι τάξεις  ήταν ανοιχτές σε ώρα μαθήματος 
(openspaceclasses),  δεν είχαν πόρτα και επικοινωνούσαν με τη γειτονική τάξη.  Συμμετείχαμε επίσης σε δημιουργικό 
παιγνίδι που είχε οργανώσει ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Την Παρασκευή 31/01/20 (free day) επισκέφτηκα την Πινακοθήκη της πόλης του Cardiff και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. 

Συνολικά η συμμετοχή μου ήταν πλούσια  σε εκπαιδευτικές εμπειρίες και δραστηριότητες. 
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