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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS KA1 

Η πρόταση μας έχει αρχικά σαν στόχο να βελτιώσει τις επαγγελματικές 

δεξιότητες των μαθητών. 20 μαθητές θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις 

για 2 εβδομάδες στο Μιλάνο, Ιταλία. Ο χρόνος είναι ο ελάχιστος ώστε 

να πάρουν μία ιδέα χωρίς να χάνουν τα μαθήματα του σχολείου τους 

για μεγάλο διάστημα. Η τοποθέτηση έχει επιλεγεί να γίνει σε μία χώρα 

που είναι αναγνωρισμένα από τις καλύτερες στην επαγγελματική 

εκπαίδευση. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 

εργαζόμενους εκεί για διαφορές και ομοιότητες θα συγκρίνουν θα 

κρατήσουν τις καλές πρακτικές που μπορούν να ενσωματώσουν στο 

δικό τους χώρο. Οι Β. Νοσηλευτών και οι Β. Φυσικοθεραπείας θα δουν 

από κοντά τις τεχνολογικές εξελίξεις στα ιατρικά μηχανήματα την 

λειτουργία Κέντρου παροχής φροντίδας κατ' οίκον και σε κοινωνικές 

δομές υποστήριξης ατόμων Τρίτης Ηλικίας, μία τάση που αποτελεί το 

μέλλον στην προσφορά υπηρεσιών Υγείας και δυστυχώς η χώρα μας 

υπολείπεται σε αυτά. Οι Β. Βρεφονηπιοκόμοι θα τοποθετηθούν σε ένα 

σχολείο Μοντεσσοριανής Αγωγής. Η ύπαρξη βρεφονηπιακών σταθμών 

που να βασίζονται σε συγκεκριμένη παιδαγωγική δεν είναι 

συνηθισμένη στη χώρα μας. Εκεί θα δουν από κοντά την εφαρμογή του 

Μοντεσσοριανού προγράμματος προσχολικής αγωγής πλουτίζοντας 
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έτσι τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Επιπλέον η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι απαραίτητη καθώς πλέον στους 

παιδικούς σταθμούς μας υπάρχουν νήπια από όλη την Ευρώπη. Οι Β. 

Αισθητικοί και οι Κομμωτές θα τοποθετηθούν σε Κέντρα Αισθητικής και 

Κομμωτήρια στο Μιλάνο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το χώρο της 

μόδας και θα δουν τις εξελίξεις στο χώρο τους. Οι Τ.Ε. Πληροφορικής θα 

τοποθετηθούν σε ένα κέντρο που παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες 

από απόσταση και θα εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα στο "customer 

service".  

Παράλληλα το σχολείο πρέπει να είναι ένα χώρος προαγωγής της 

μάθησης και όχι πεδίο συγκρούσεων. Στο πλαίσιο αυτό στόχος της 

πρότασής μας είναι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 

"Διαμεσολάβηση για την επίλυση συγκρούσεων". Οι 10 εκπαιδευτικοί 

που θα συμμετέχουν στην κινητικότητα θα παρακολουθήσουν , 

οργανωμένα μαθήματα στην Ρώμη, Ιταλία, και θα επιμορφωθούν στην 

επίλυση συγκρούσεων μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα περιστατικά 

βίας που εμφανίζονται στο σχολείο μας. Η διαμεσολάβηση θα 

ενδυναμώσει τους καθηγητές με δεξιότητες και στρατηγικές για τη 

διαχείριση συγκρούσεων μέσα και έξω από το σχολείο. Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων είναι 10 ώστε να μπορέσουν να διαχύσουν την 
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πληροφορία σε όλο το σχολείο. Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 5 

ημέρες που είναι το ελάχιστο δυνατό από την μία αλλά από την άλλη 

δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα στο σχολείο από τις απουσίες των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η παρακολούθηση αυτού του 

σεμιναρίου σε μία Ευρωπαϊκή χώρα θα τους δώσει την ευκαιρία να 

ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις καθώς η γνωριμία με διαφορετικές 

κουλτούρες είναι επιβεβλημένη λόγω της διαπολιτισμικότητας του 

σχολείου. Έτσι οι καλές πρακτικές θα προσαρμοστούν στα ελληνικά 

δεδομένα. 


