Γιατί Erasmus + ;
Οι ευκαιρίες για το Σχολείο,
τους Καθηγητές και Μαθητές
Τι, Γιατί, Πώς, Πού;
Μαρίνα Σωκράτους
MSC EDUCATIONAL LEADERSHIP

ΕΡΑΣΜΟΥΣ+

Ensemble en Paix

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δράση μας επιχορήγησε 3 σχέδια:
• Συνεργασίες για Καινοτομία και
• Ανταλλαγές Καλών Πρακτικών
1. Cultivons la paix par la fraternité universelle!
(Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία,
Κύπρος)
2. New friends, new horizons, new people (Ιταλία,
Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα, Κύπρος)
3. Developing personal skills with sport (Γερμανία,
Πολωνία, Κύπρος)

«Cultivons la paix par la fraternité
universelle!
Στόχοι
• Δημιουργία κουλτούρας για την ειρήνη μέσα από
τη μάθηση και τις αξίες της ΕΕ όπως την
αλληλεγγύη και την ισότητα
• Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων για μαθητές:
 Βελτίωση στις ξένες γλώσσες
 Ενίσχυση των διαπολιτισμικών τους
γνώσεων
 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας
• Δημιουργία δικτύου σχολείων ειρήνης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
• 5νθήμερη επιμόρφωση καθηγητών σε συνεργασία με το
παν. Νεάπολις (εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας
μέσω youtube, δημιουργία mob app, QR coding, prezi,
interactive platforms

• Ομάδες μαθητών δημιούργησαν
- Το αλφαβητάρι της Ειρήνης
-

Οστρακισμό κακών συμπεριφορών/created a scenario
about exclusion
Δημοκρατία και ανθρώπινο σώμα/Comparing democracy
with the human body
Ποιήματα και τραγούδι για την ειρήνη
Ημερολόγια για τη ζωή ατόμων που έπεσαν θύματα
τρομοκρατικών κτυπημάτων

Και η συνέχεια……
• Οι μαθητές θα δημιουργήσουν:
 Eικονικό μουσείο-musée virtuel
 Ενδοσχολικές δραστηριότητες για προώθηση της
αλληλεγγύης και την εξάλειψη των διακρίσεων
 Mηνύματα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
 Piece to piece – puzzle – με θέμα την ειρήνη
 Χρονικό μαρτυριών - mémoire contre l’oubli
 Παρουσιάσεις της πόλης, χώρας και σχολείου στα
γαλλικά και αγγλικά
 The charter of peace
 Δρώμενο για την Ημέρα της Ειρήνης 16/5

“New friends, new horizons,
new people”
Στόχοι
• Ομαλή́ ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικές
βιογραφίες στα σχολεία και την κοινωνία μας
• Διαχείριση της ετερότητας στη διαπολιτισμική́
εκπαίδευση
• Η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και
των γονέων στις αρχές που πρέπει να διέπουν
μια πολυπολιτισμική́ κοινωνία

Μέχρι τώρα
• Φιλοξενία της ομάδας συντονιστών
• Διαδικτυακές συναντήσεις γνωριμίας μέσω Etwinning
• Διαγωνισμός αφίσας, λογότυπων και διαδικτυακή
ψηφοφορία, Κουίζ
• Προετοιμασία, συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση
ερωτηματολογίου “Refugees and you”
• Βίντεο με συνεντεύξεις μαθητών-προσφύγων λόγοι,
συνθήκες μετανάστευσης τους, τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν και οι προσδοκίες τους για το μέλλον
 Μελέτη με θέμα «Μετανάστευση και πρόσφυγες»
 Συνεργασία συμμαθητών (ντόπιων και προσφύγων)
 Προετοιμασία μαθητών για τις συνεντεύξεις
 Βιντεογράφηση
 Επεξεργασία βίντεο

Και η συνέχεια……
• Οι μαθητές θα δημιουργήσουν:
• Παρουσιάσεις/εισηγήσεις για κέντρα υποδοχής μαθητών
με μεταναστευτικές βιογραφίες
• Στοίχοι και μελοποίηση για τον ύμνο του προγράμματος
• Ενορχήστρωση και διδασκαλία τραγουδιού
• Βιντεογράφηση του τραγουδιού
• Η ιστορία της Άννας Φρανκ, παρουσίαση των χαρακτήρων
του βιβλίου/This World debate
• Δημιουργία καρτούν / digital booklet
• Πάτλετ και προετοιμασία για τηλεδιάσκεψη
• Project mobility documents on the e-twinning page

TIMELINE SLIDE
The phenomenon of immigration and refugees in Cyprus
o
o
o
o
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Britains (1954-1959)
Armenians(1960)
Maronites(1960)
Latins(1960)
Turks(1954-…)

1918

1974
1950-1970

o
o

GREECE:
Due to the economic crisis in
Greece people from Greece
were coming in Cyprus to find a
job

The welcoming and the care of the
refugees in Cyprus
From September till December 1922
, 2400 refugees arrived to Cyprus
from Asia Minor

euro zone

2008
2010-2012

TURKISH INVASION:
Many Cypriots from the north side
were forced to move to the south
side , so did Turks from the south
to the norh

2013
SYRIA:
A significant amount of illegal
immigrants reached Cyprus by
the sea for a safer “home” and a
better life

Lorenzo Demetriou
Semeli Mita
Rania Neofytou
Midia Kalou

“Developing personal skills
with sport ”
Στόχοι
• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ιδιαίτερα της αυτοπρωτοβουλίας μαθητών
• Σύνδεση αθλητικών προγραμμάτων με τις αξίες της ΕΕ
στην καθημερινή σχολική ζωή
• Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων με διάφορα εργαλεία
μάθησης όπως
 Europass cv-portfolio-mobility, Youthpass, EU Direct
actions.
 Different virtual tools
 E-twinning / webinars

Μέχρι τώρα
Ομάδες μαθητών
• Έρευνα για παλιά παραδοσιακά παιχνίδια
• Πήραν συνεντεύξεις από ηλικιωμένα άτομα
για ομαδικά παιχνίδια του παρελθόντος
• Έμαθαν πως παίζονταν
• Έλαβαν μέρος σε αγώνες και τουρνουά
παραδοσιακών παιχνιδιών των 3 χωρών στην
Πολωνία
• Καθημερινά κατά την επίσκεψη είχαν
εργαστήρια σχετικά με το θέμα του
προγράμματος

Και η συνέχεια……
• Φιλοξενία μαθητών και καθηγητών στην Πάφο
• Προετοιμασία καλλιτεχνικού προγράμματος για το
καλωσόρισμα της αποστολής
• Οργάνωση του ημερήσιου προγράμματος
• Συναντήσεις συντονιστών
• Οργάνωση και επίβλεψη τουλάχιστον 30 μαθητών του
σχολείου για την συμπλήρωση διαδικτυακού
ερωτηματολογίου στο Etwinning
• Ξεναγήσεις στο αρχαιολογικό πάρκο Πάφου, Λουτρά της
Αφροδίτης και στη Λευκωσία
• Διαχείριση πλατφόρμας Etwinning

24/10 Wed. ARRIVAL

25/10 Thursday

26/10 Friday

27/10 Saturday

Poland-3 am in
Larnaca, spend the
night in Larnaca

Welcome meeting

Memorial Ceremony
for Intependance
day of Greece

Visit Nicosia

9:30

Students: fair play
activities / youth
academies

Town tour: Guided
by Marina
Walk in the city

13:35

Lunch

Lunch in the city

Lunch

Students: lunch at home
Teacher: meeting lunch

Guided visit of
Archaeological park
and the castle.

Parents pick up
students

-Parents pick up students
-Departure of german group
flight 7.05am Larnaca

Free time

7:30

15:00

Departure of Polish
group for Pafos

20:00

20:30

Meet for the parade

Meeting of teachers

16:00

18.00

28/10 Sunday/DEPARTURE

Parents pick up the 4
students
German teachers
Paphos 6:55pm

Parents pick up students

Student’s dinner at
homes

Students’s dinner at
homes

Pupils with families
Free time

Meeting of teachers

Dinner for teachers
Dinner for teachers

PARTY for students
and teachers

Students’s dinner at homes
Teachers: Dinner

Departure of Polish group at
flight 1.30a.m Larnaca

ΚΡΙΤΗΡΙΑ…….
Μαθητές
Ετοίμασαν προκαταρκτικές εργασίες και στη συνέχεια με κλήρωση
κατατάχθηκαν σε ομάδες
Καθηγητές
• Γνώση αγγλικών ή γαλλικών
• Προθυμία για συναντήσεις εκτός διδακτικού χρόνου
• Ξεναγήσεις φιλοξενουμένων
• Συνοδεία φιλοξενουμένων απόγευμα, δείπνα και Σ.Κ.
• Μεταφορά φιλοξενουμένων
• Συμμετοχή σε διαδικτυακές/ον λάιν συναντήσεις και
τηλεδιασκέψεις
• Αναπληρώσεις συναδέλφων που συνοδεύουν μαθητές
• Προετοιμασία κινητικότητας (συντονισμός και συνοδεία
μαθητών, εισιτήρια, ασφάλειες, συναντήσεις με γονείς,
εργασίες μαθητών, διαδικτυακή επικοινωνία με το εταιρικό
σχολείο που θα φιλοξενήσει)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ eTwinning;
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Διάδοση……
• Συνάντηση με το ΣΓ και παρουσίαση των προγραμμάτων
• Προώθηση επιστολών και εντύπων για τη συμμετοχή των
μαθητών μας
• Επιμέρους συναντήσεις με τους γονείς της κάθε ομάδας
• Άρθρα σε τοπικά και Παγκύπρια ΜΜΕ
• Δημιουργία ιστοσελίδων και ΦΒ για το κάθε πρόγραμμα
• Ενημερωτικές επιστολές στο ΥΠ
• Δημοσιεύσεις σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης
• Ενημέρωση καθηγητικού συλλόγου
• Ενημέρωση προσωπικού του σχολείου

Ας μην αφήσουμε κανένα μαθητή να
εγκαταλείψει το σχολείο!
Ας πολεμήσουμε την περιθωριοποίηση των
κοινωνικά και μαθησιακά αδύνατων, γιατί
Μόρφωση = Ευκαρίες στη ζωή!

Ευχαριστώ για τη
στήριξη και προσοχή
σας

