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15 χρόνια Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Πριν τον ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Comenius Socrates (2006-9)
• Leonardo VETPRO 
• Leonardo IVT 
• Leonardo Partnership 
• Comenius Partnership
• Erasmus+ KA201 & KA102 

Ωφελούμενοι: 
>80 μαθητές και >40 καθηγητές



2015 - ΧΑΡΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Μετά τον ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Erasmus+ KA202 Συμπράξη VET
• Erasmus+ KA229 Σχολική Σύμπραξη

Ωφελούμενοι κάθε χρόνο (2016-2020): 
30 μαθητές και 6-10 καθηγητές

+
Erasmus+ KA116 με Χάρτη Κινητικότητας



15 χρόνια Ευρωπαϊκά Προγράμματα

• Σταθερές συνεργασίες με 57
οργανισμούς, σχολεία, πανεπιστήμια, 
φορείς υποδοχής από 17 χώρες.

• Μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

• Μεγάλος αντίκτυπος στο σχολείο μας



2020 – Διαπίστευση στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Erasmus+  2021-2027



«Κοινωνικοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες με 
επαγγελματικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες»

1o ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝΔ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ











































«ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
του προγράμματος SODart»
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Και το ερώτημα είναι… 

Άξιζε τον κόπο; 



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΜΑΘΗΤΕΣ – (Α)

• Εμβάθυνση στα αντικείμενα που έχουν 
διδαχθεί στο σχολείο.

• Κατάρτιση σε αντικείμενα που δεν είναι 
στο αναλυτικό πρόγραμμα.

• Επαφή με το περιβάλλον εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Επαφή με τις έννοιες της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας.



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΜΑΘΗΤΕΣ – (Β)

• Κατάρτιση σε σύγχρονα περιβάλλοντα 
εργασίας

• Βελτίωση της ξένης  γλώσσας καθώς και 
ερέθισμα για εκμάθηση ξένων γλωσσών.

• Απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών για 
να φτιάξουν ένα σύγχρονο επαγγελματικό 
προφίλ.

• Γνωριμία με πολιτισμούς, τρόπους 
εκπαίδευσης και ζωής άλλων χωρών.



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Γνωριμία με καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας και καλές διδακτικές πρακτικές.

• Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους.
• Ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη
• Μετά την κατάρτιση λειτουργούν ως 

πολλαπλασιαστές μέσα στο σχολείο.
• Μέσα από το Erasmus+ και τις δυνατότητες 

που προσφέρει, γίνονται ένθερμοι 
υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ιδέας.



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΣΧΟΛΕΙΟ

• Τεχνολογικό υπόβαθρο για την εκπόνηση 
διαφόρων προγραμμάτων που δίνουν 
ευκαιρίες κατάρτισης στους μαθητές         
(π.χ. «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»)

• Δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας 
με οργανισμούς και επιχειρήσεις του 
εξωτερικού.

• Κίνητρα στους μαθητές. Μείωση της 
μαθητικής διαρροής. Αύξηση του αριθμού 
των  μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Γονείς μαθητών - Οικογένεια
• Σύνδεση τοπικών φορέων και εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με αντίστοιχα ευρωπαϊκά μέσω των 
διαύλων και της τεχνογνωσίας που προσφέρει το 
σχολείο μας. 

• Μέσω της συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα 
κινητικότητας, έρχεται σε επαφή η τοπική κοινωνία 
με ένα άλλο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον δίνοντας την δυνατότητα κατανόησης 
των άλλων πολιτισμών, αναπτύσσοντας παράλληλα 
μια κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση.



Αντίκτυπος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Εμπλουτισμός της αγοράς εργασίας με άτομα 
εξειδικευμένα σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες

• Οι καταρτιζόμενοι μαθητές θα αποτελέσουν πυρήνες 
για την δημιουργία νέων μικρών και ευέλικτων 
επιχειρήσεων, που θα εφαρμόζουν καινοτόμες 
μεθόδους για την παραγωγή πρωτότυπων 
προϊόντων, τα οποία θα τονώσουν την εσωτερική 
ζήτηση, αλλά και θα αναζητήσουν εμπορικές 
διεξόδους στο εξωτερικό.



Μικρές συμβουλές
• Ξεκινήστε βήμα-βήμα κάποιο πρόγραμμα. 
• Κάντε ομάδες εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.
• Αξιοποιείστε τις διάφορες πλατφόρμες (e-Twinning, School 

Education Gateway, κλπ.)
• Θέστε ξεκάθαρους στόχους για το τι θέλετε να κάνετε ως 

σχολείο ή οργανισμός.
• Σχεδιάστε-Προγραμματίστε-Υλοποιείστε και Διαχειριστείτε το 

πρόγραμμα με διαφάνεια και συνέπεια.
• Το πρόγραμμα πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν είναι μόνο οι μέρες 

της κινητικότητας. Υπάρχει το ΠΡΙΝ και το ΜΕΤΑ.
• Αξιοποιείστε τα αποτελέσματα του προγράμματος. Μόνο με 

αυτό τον τρόπο θα υπάρχει συνέχεια και ορατός αντίκτυπος 
στο σχολείο ή τον οργανισμό σας.

• Κάντε διάχυση των αποτελεσμάτων για να είναι τα οφέλη 
ορατά σε όλους (εκπαιδευτική κοινότητα,τοπική κοινωνία κλπ.)





«Η ιδέα του Erasmus θα έπρεπε να είναι
υποχρεωτική - όχι μόνο για φοιτητές αλλά
και για ταξιτζήδες, υδραυλικούς και
άλλους εργαζόμενους.
Αυτό που εννοώ είναι ότι πρέπει να
ζήσουν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές
χώρες, πρέπει ν' αφομοιωθούν αναμεταξύ
τους.»

Ουμπέρτο Έκο, 2012

ΕΠΙΛΟΓΟΣ



1o ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΝΤΟΓΚΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Erasmus + Strategic Partnership Project� �«Socialization of Disabled Individuals with Professional Artistic Activities»� (Ref. Number: 2016-1-TR01-KA202-034531)�«Κοινωνικοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες με επαγγελματικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες»�
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59

