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ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 
Σεο Γεκνπιά Αηθαηεξίλεο, ΠΔ02, Γηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ Κακαξώλ, 

Υσξηαλνπνύινπ Μαξίαο, ΠΔ06, Νηόιθα Μαξίαο, ΠΔ02, θαη Αζεκαθνπνύινπ Νηθνιίηζαο, 
ΠΔ02.50, εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Κακαξώλ θαη κειώλ ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο ηνπ 
Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+/Βαζηθή Γξάζε ΚΑ1 κε ηίηιν «Εναλλακηικέρ μοπθέρ 
εκπαίδεςζηρ: Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή κάζεζε» θαη αξηζκό ζύκβαζεο 2022-1-EL01-
KA122-SCH-000078629  θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηκνξθσηηθή δξάζε ηνπ ζρεδίνπ ζην 
Διζίλθη ηεο Φηλιαλδίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από 30/10/2022 έσο 6/11/2022. 

 
Οη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινύζεζαλ εληαίν δνκεκέλν θύθιν καζεκάησλ κε ηίηιν «Social 

and Emotional Learning and Safety Skills in Finnish Education» από ηνλ εθπαηδεπηηθό 
νξγαληζκό «Europass Teacher Academy» (https://www.teacheracademy.eu/). 

 
1. Ππιν ηην έναπξη ηηρ κινηηικόηηηαρ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 
αθνύ εγθξίζεθε από ηνλ ύιινγν, πξνεηνηκάζηεθε ε θηλεηηθόηεηα. Η 
εθπαηδεπηηθόο-ζύλδεζκνο θ. Υσξηαλνπνύινπ ζπληόληζε ηελ επηθνηλσλία κε ην 
ΙΚΤ θαη ηνλ νξγαληζκό ππνδνρήο. Οη ζπκκεηέρνπζεο εθπαηδεπηηθνί ήξζαλ ζε 
επηθνηλσλία κε ηνλ νξγαληζκό ππνδνρήο ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ 
επηκόξθσζε.  Οξγαλώζεθε ε κεηαθίλεζε θαη ε δηακνλή ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
 

2. Ππόγπαμμα Μεηακίνηζηρ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

30/10/2022 04:00 
06:00 
08:25 
10:25 
13:40  
17:05 
18:00 

Αλαρώξεζε από Κακάξεο κε ΙΥ γηα αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο 
Άθημε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο 
Αλαρώξεζε από Αζήλα κε πηήζε LH5915 Aegean Airlines 
‘Αθημε ζηε Φξαλθθνύξηε  
Αλαρώξεζε γηα Διζίλθη κε ηελ πηήζε LH850 Lufthansa 
‘Αθημε ζην Διζίλθη 
Άθημε ζην δηακέξηζκα κε ηαμί. 

31/10/2022  
14:00 

 

Διεύζεξν πξσηλό 
Έλαξμε ζεκηλαξίνπ- Παξνπζίαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηνπο 
 -Αλάιπζε SWOT  
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18:45 Σέινο ζεκηλαξίνπ 

1/11/2022 11:00 
14:00 

 
18:45 

Ξελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Διζίλθη 
Έλαξμε ζεκηλαξίνπ- Γηαηί ε Φηλιαλδία είλαη κηα επηπρηζκέλε ρώξα 
Ση είλαη ε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε 
Σέινο ζεκηλαξίνπ 

2/11/2022 
 

 

9:00 
 

13:45 

Έλαξμε ζεκηλαξίνπ- Γεμηόηεηεο αζθαινύο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν 
Βησκαηηθέο δξάζεηο 
Σέινο ζεκηλαξίνπ 
Διεύζεξν απόγεπκα 

3/11/2022  
14:00 

 
18:45 

Διεύζεξν πξσηλό 
Έλαξμε ζεκηλαξίνπ-Πώο λα απνθύγνπκε ηελ εξγαζηαθή εμάληιεζε-  
Απηνπξνζηαζία 
Σέινο ζεκηλαξίνπ 

4/11/2022 9:00 
13:45 

Έλαξμε ζεκηλαξίνπ 
Σέινο ζεκηλαξίνπ- ρεδίαζε πξνγξακκάησλ Κνηλσληθν-πλαηζζεκαηηθήο  
Μάζεζεο 
Διεύζεξν απόγεπκα 

5/11/2022 9:00 
13:30 

Δπίζθεςε ζην Seurasaari 
Δπηζηξνθή ζην Διζίλθη 
Διεύζεξν απόγεπκα 

6/11/2022 07:05 
08:50 
12:40 
16:25 
17:30 
19:30 

Αλαρώξεζε από Διζίλθη κε πηήζε LH855 Lufthansa 
Άθημε ζηε Φξαλθθνύξηε 
Αλαρώξεζε από Φξαλθθνύξηε κε πηήζε LH1282 Lufthansa 
Άθημε ζηελ Αζήλα 
Αλαρώξεζε από Αζήλα γηα Κακάξεο κε ίδηα κέζα (ΙΥ) 
Άθημε ζηηο Κακάξεο 

 
3. Αποηελέζμαηα ηηρ επιμόπθωζηρ. 

 
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα γλώξηζαλ θαη 
δηεξεύλεζαλ   ηε ζρέζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο κε ζέκαηα 
ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο, ηνπ απηνζεβαζκνύ, ηεο απηνγλσζίαο, ηεο 
απηνδηαρείξηζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ, θαη κέζσ βησκαηηθήο δξάζεο πξνέβεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ 
πξνθύπηνπλ ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Δπίζεο, επηκνξθώζεθαλ ζε ζέκαηα 
αζθάιεηαο ηεο πινήγεζεο ζην ζύγρξνλν ςεθηαθό θόζκν θαη ηεο ζπλύπαξμεο ζηνλ 
πξαγκαηηθό, θαζώο ζεκαληηθόο ζηόρνο ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο είλαη ε αλάπηπμε  
δεμηνηήησλ αζθάιεηαο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ εθθνβηζκνύ, ηεο παξελόριεζεο θαη ηεο 
βίαο θαηά ησλ παηδηώλ θαη ησλ λέσλ, ηόζν πξόζσπν κε πξόζσπν, όζν θαη ζε 
ςεθηαθά πεξηβάιινληα. εκαληηθό δε θνκκάηη ηεο επηκόξθσζεο απνηέιεζε ε  
απνδνρή θαη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ δηαθνξεηηθνύ ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. πλεπώο, 
κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε επηκόξθσζε νη ζπκκεηέρνπζεο εθπαηδεπηηθνί δηεύξπλαλ 
ζεκαληηθά ηηο γλώζεηο ηνπο γύξσ από θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θνηλσληθήο 
θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζην ζρνιείν θαη 
ελεκεξώζεθαλ  γηα λένπο ηξόπνπο αλάπηπμεο ηεο επεκεξίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ 
θνηλσληθώλ  δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξησλ ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 
Δλίζρπζαλ όκσο θαη ηε δηθή ηνπο απηνγλσζία θαη απηνπεπνίζεζε, παξάκεηξν  
απνιύησο απαξαίηεηε, κηαο θαη νη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ηνπ 
δαζθάινπ απνηεινύλ ζεκαληηθή πεγή βνήζεηαο πξνο ηα παηδηά γηα λα απνθύγνπλ ηελ 
εμνπζέλσζε, λα απμήζνπλ ηελ επεκεξία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεηηθό καζεζηαθό 
πεξηβάιινλ. εκαληηθό ζεηηθό πξόζεκν ηεο όιεο δηαδηθαζίαο απνηέιεζε ε 
ζπλεξγαζία, ε επηθνηλσλία θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ κε εθπαηδεπηηθνύο άιισλ 
επξσπατθώλ ρσξώλ. Απόηνθν θαη πξνζδνθία ηεο πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο είλαη  ε 



ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζηελ  
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο παξερόκελεο γλώζεο θαη ησλ 
ζρέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ καο. Οη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ΚΑ1 θηλεηηθόηεηα πξόθεηηαη λα: βειηηώζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο 
ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βαζηθά ζηνηρεία θαηλνηόκσλ 
πξνγξακκάησλ, λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο 
γλώζεηο ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ηνπο εθπαηδεπηηθνύ καο 
νξγαληζκνύ θαη κε ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ, λα ελζσκαηώζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε 
δηδαζθαιία ηνπο, λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο 
γλώζεο ζην ζρνιείν καο ελεκεξώλνληαο ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη 
βνεζώληαο ηνπο καζεηέο καο. Η αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ ζα γίλεη εκπξάθησο 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ όζσλ δηδάρζεθαλ ζηα πξνγξάκκαηα 
ζπνπδώλ, θαη από ην βαζκό αληαπόθξηζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηηο θαηλνηόκεο 
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. 

 
 
4. Αξιοποίηζη αποηελεζμάηων / Διάσςζη – Ανηίκηςπορ 

 
Ωο πξνο ηνλ αληίθηππν ηεο επηκόξθσζεο θαη ηνπ ζρεδίνπ καο, νη ζπκκεηέρνπζεο  ζην 
πξόγξακκα αξρηθά ζα ελεκεξώζνπλ δηεμνδηθά όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ζρνιηθήο 
καο θνηλόηεηαο ζρεηηθά κε ηηο λέεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ απέθηεζαλ ζην ζέκα 
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 
κάζεζεο, όζν θαη ηεο δπλαηόηεηαο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο 
θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ζην δηθό καο ζρνιείν. Σαπηνρξόλσο, αθελόο 
κελ, ζα ηνπο ελεξγνπνηήζνπλ λα πξνβνύλ από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο 
ησλ λέσλ πξαθηηθώλ ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα καζήκαηα θαη ηελ πξνζσπηθή 
ηνπο έληαμε, αλ ην επηζπκνύλ, ζην πηινηηθό πξόγξακκα θνηλσληθήο θαη 
ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο πνπ ζα πινπνηεζεί ζην ζρνιείν, αθεηέξνπ δε, ζα 
ελδπλακώζνπλ ηε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε θαηλνηόκεο επηκνξθσηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαη ζα ηνπο παξάμνπλ θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε πξνο απηή ηελ 
θαηεύζπλζε. Σν πηινηηθό πξόγξακκα ζα εθαξκνζηεί θαη ζηα ηκήκαηα Έληαμεο, ελώ ζα 
ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΤ. Η πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ 
δξαζηεξηνηήησλ ζα βειηηώζεη ζεκαληηθά ην ζρνιηθό θιίκα, ζα δώζεη λέεο 
επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζα αλαηξνθνδνηήζεη 
ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη ηελ ςπρηθή θόπσζε, ζα αλαδείμεη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 
θαη εθαξκνγήο λέσλ παηδαγσγηθώλ κνληέισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
εκαληηθή δε ζηελ ηόλσζε ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ζα είλαη ε επηθνηλσλία κε άιινπο 
νξγαληζκνύο θαη ε όζκσζε κε ηηο εκπεηξίεο ζπλαδέιθσλ επξσπατθώλ ρσξώλ κέζσ 
ηεο δεκηνπξγίαο δηθηύσλ ζπλεξγαζίαο. Αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο/ ηξηέο καο, ε 
εθαξκνγή ηνπ θαηλνηόκνπ παηδαγσγηθνύ κνληέινπ ηεο θνηλσληθήο θαη 
ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηε βειηίσζε ηνπ 
καζεζηαθνύ ηνπο επηπέδνπ θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Δπίζεο,  ζα 
δεκηνπξγεζεί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνύο γξαθείν Erasmus + κέζα ζην 
ζρνιείν κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ππόινηπσλ ζπλαδέιθσλ, αιιά θαη ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ. Θα ππάξμεη 
αμηνπνίεζε ησλ social media κε ηε δεκηνπξγία ζειίδαο Facebook ηνπ ζρνιείνπ 
αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο -ζα απνζηέιινληαη Γειηία Σύπνπ 
ζηα ηνπηθά ΜΜΔ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θηλεηηθόηεηαο θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ, ελώ  
ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κε ηε βνήζεηα ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ ρνιείνπ, εκεξίδα όπνπ ζα 
γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ παηδαγσγηθνύ κνληέινπ ηεο θνηλσληθήο θαη 



ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη ηεο έλλνηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο, ζα 
παξνπζηαζηνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο κέζα από ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ θαζεκεξηλνύ εκεξνινγίνπ ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζα 
θνηλνπνηεζεί ε πεηπρεκέλε επξσπατθή εκπεηξία γηα ην ζέκα ζην εθπαηδεπηηθό-θαη όρη 
κόλν- θνηλό. θνπόο ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ 
ηνπ νηθείνπ θαη ησλ όκνξσλ ζρνιείσλ, ησλ καζεηώλ, ηεο επξύηεξεο εθπαηδεπηηθήο 
θνηλόηεηαο, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
 
 Σέινο, ζα ζπληαρζεί έθζεζε αμηνιόγεζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζην ΙΚΤ-ηα παξαδνηέα 
ηνπ ηειηθνύ απνινγηζκνύ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ Πιαηθόξκα Απνηειεζκάησλ ρεδίσλ 
Erasmus, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο όιε ε απνθηεζείζα εκπεηξία ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα θηλεηηθόηεηαο, 
ελώ ζα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζην ηζηνιόγην ηνπ ζρνιείνπ θαη  ζα δεκνζηνπνηεζεί ε εκπεηξία θαη ε 
αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε αξζξνγξαθία ζηνλ ηνπηθό ηύπν. 

 
 
 H ΓΙΔΤΘΤΝΣΡIA 
 
 
 ΓΗΜΟΤΛΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 
 ΦΙΛΟΛΟΓΟ 


		2022-11-28T12:09:37+0200
	AIKATERINI DIMOULA




