ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS
Ευρωπαϊκά προγράμματα δια Βίου
Μάθησης

Μουσικό Σχολείο Σερρών
Αντωνία Θεοχαρίδου και Στράτος Πραγκαλούδης

Το πρόγραμμα Cοmenius
Είναι ένα επιχορηγούμενο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα που δίνεται σε
εκπαιδευτικούς από διαφορετικές
χώρες για να δουλέψουν μαζί πάνω σ’
ένα διεθνές πρόγραμμα. Ο χρόνος είναι
καθορισμένος και οι συνεργάτες έχουν
ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό για
τα έξοδα των μετακινήσεων και των
εργασιών.
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Στόχοι του Comenius
Το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί
στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής
εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής
διάστασής της , ιδίως μέσω της ενθάρρυνσης της
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων με την επιχορήγηση σχολικών
συμπράξεων , πολυμερών σχεδίων, δικτύων και
δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και
εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και
δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης
εκπαιδευτικών.
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Τα κράτη που συμμετέχουν στα
Comenius






Στο Πρόγραµµα συμμετέχουν τά 27
κράτη μέλη της Ε.Ε.
οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου (Ισλανδία,
Λιχτεστάιν και Νορβηγία)
και η Τουρκία.
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Προγράμματα COMENIUS 1


Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις



Διμερείς σχολικές συμπράξεις



Συμπράξεις COMENIUS REGIO
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Συμπράξεις Comenius Regio
(συνεργασία με φορείς)
Τα προγράμματα COMENIUS REGIO επιχορηγούν
τοπικές συνεργασίες στη σχολική εκπαίδευση και
προωθούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ
περιφερειών και δήμων της Ευρώπης.
Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τις τοπικές ή
περιφερειακές αρχές που έχουν υπό την ευθύνη τους
την τοπική εκπαίδευση να βελτιώσουν τις σχολικές
ευκαιρίες που προσφέρουν στα παιδιά σχολικής
ηλικίας.
Μέσα από αυτά τα προγράμματα διμερούς
συνεργασίας , οι δυο συμμετέχουσες περιφέρειες
είναι ελεύθερες να επιλέξουν όποιο θέμα θεωρούν
ενδιαφέρον.
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Στόχοι των προγραμμάτων Comenius 1
Σχολικές συμπράξεις


Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης



Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης εντός αυτής



Ενθάρρυνση της εκμάθησης άλλων γλωσσών



Προαγωγή της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης
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Γιατί να ενδιαφερθείτε για
ένα πρόγραμμα COMENIUS






Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να
αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να
εξασκήσουν παλαιότερες κατά τον
προγραμματισμό και τη διαχείριση ενός
προγράμματος.
Να γνωρίσουν διαφορετικά εκπαιδευτικά
συστήματα και μεθόδους και να
προωθήσουν καινοτομίες στη διδακτική
πράξη.
Να κάνουν γνωριμίες και φιλίες μέσα από
την συνεργασία και τη δράση.
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Οι μαθητές






Αναπτύσσουν νέες δεξιότητες που θα
επηρεάσουν τόσο την προσωπικότητά τους
όσο και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
τους επιλογές.
Αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν στη
λήψη αποφάσεων, την επικοινωνιακή
ικανότητα, την αντιμετώπιση προβλημάτων,
συγκρούσεων, τη δημιουργικότητα, την
αλληλεγγύη, την ομαδική εργασία.
Εξασκούν τις ξένες γλώσσες που ήδη
γνωρίζουν ή μαθαίνουν καινούριες.
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Τα σχολικά ιδρύματα




Ωφελούνται από τον αυξημένο
ενθουσιασμό των εκπαιδευτικών και των
μαθητών που συνοδεύεται από
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μάθηση και
την επιτυχία.
Δίνεται ώθηση στην εφαρμογή
καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική
διαδικασία καθώς και στην διαχείριση
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική
μονάδα.
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Οι γονείς




Επωφελούνται από το αυξημένο
ενδιαφέρον των παιδιών τους, τον
ενθουσιασμό τους και τις σχολικές
επιτυχίες τους.
Εκτός αυτού, έχουν την ευκαιρία, μαζί με
τα παιδιά τους, να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους χάρη στην επαφή με
άλλους πολιτισμούς και άλλους τρόπους
σκέψης.
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Αναζήτηση εταίρων



Μέσα από το Etwinning
Μέσα από προσωπικές επαφές και
γνωριμίες
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Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
Τι πρέπει να συζητηθεί κατά την πρώτη
συνάντηση με τους εταίρους












Τι είδους προσωπικό, πόσοι μαθητές και ποιες
ομάδες ηλικίας πρόκειται να εμπλακούν σε κάθε
σχολείο.
Χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του σχεδίου
και την υποβολή της αίτησης.
Γλώσσα επικοινωνίας, τρόπος και συχνότητα
επικοινωνίας.
Ποιο σχολείο θα συντονίζει το σχέδιο, καθήκοντα
των υπολοίπων.
Προϋπολογισμός του σχεδίου.
Προγραμματισμός συναντήσεων.
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Προπαρασκευαστικές επισκέψεις
( συνέχεια)







Με τι εξοπλισμό , πόρους και τεχνογνωσία θα
συμβάλει το κάθε σχολείο.
Ρυθμίσεις για τη συλλογή δεδομένων , την
παρακολούθηση της προόδου και τη διάδοση
των πληροφοριών σχετικά με το σχέδιο.
Τι θα συμβεί αν απορριφθεί η αίτηση ενός
σχολείου.

Η προπαρασκευαστική επίσκεψη στην
οποία συμμετέχουν όλοι οι εταίροι
αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να αρχίσετε
να συμπληρώνετε την αίτησή σας.
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Υποβολή αίτησης




Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται
σε συνεργασία με όλους τους
συνεργάτες και αποστέλλεται στο ΙΚΥ
σύμφωνα με τις οδηγίες.
Αν το πρόγραμμα εγκριθεί, ειδοποιείται
ο συντονιστής και αρχίζουν οι δράσεις.
Η απάντηση έγκρισης έρχεται συνήθως
πριν την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
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Το πρόγραμμα ξεκινά.
Τα πρώτα βήματα







Κατάρτιση προγράμματος εργασίας
σύμφωνα με τον γενικό προγραμματισμό
που παρουσιάζεται στην αίτηση έγκρισης
του προγράμματος.
Δημιουργία ομάδων εργασίας στο σχολείο,
ανάθεση εργασιών στους μαθητές.
Καταμερισμός εργασιών σε συναδέλφους
εκπαιδευτικούς.
Ενεργοποίηση όλων των μαθητών του
σχολείου.
Συστηματική επικοινωνία με τους
εταίρους.
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Επίσκεψη και φιλοξενία των
συνεργατών στην πόλη, στο σχολείο μας









Συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων. Ενημέρωση των γονέων.
Επιλογή των μαθητών που θα φιλοξενήσουν τους
επισκέπτες. Καταστάσεις με ατομικά στοιχεία
φιλοξενούμενων.
Διοργάνωση της τελετής υποδοχής στο σχολείο.
Παρουσίαση των προγραμμάτων στο σχολείο.
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων και εκδρομών.
Ξεναγήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.
Διαμονή εκπαιδευτικών. Μετακινήσεις. Γεύματα.
Ψυχαγωγία.
Συνεργασία με φορείς ( Δήμος, Εμπορικό
Επιμελητήριο, Μητρόπολη κλπ)
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ΤΑΞΙΔΙΑ στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
προετοιμασία και οργάνωση







Επικοινωνία και συνεργασία με τους
γονείς
Επιλογή μαθητών
Συνοδοί καθηγητές
Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
Δώρα για το σχολείο και τους
συναδέρφους
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Αξιολόγηση του προγράμματος


Από μαθητές, εκπαιδευτικούς και
γονείς μετά από κάθε ταξίδι και στο
τέλος του προγράμματος.
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση
COMENIUS-Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Τίτλος: «Η Ανατολή και η Δύση,
η συγχώνευση των δυο κόσμων»
Διάρκεια του προγράμματος : 2 χρόνια
Αύγουστος 2010-Ιούλιος 2012
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Οι άξονες στους οποίους κινήθηκε
το πρόγραμμα









Ιστορία
Τέχνη και αρχιτεκτονική
Μουσική
Γαστρονομία
Γλώσσα
Παραδοσιακές γιορτές, ήθη και έθιμα
Θέατρο
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Oι στόχοι
του προγράμματος
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Πολιτιστικοί








Να ανακαλύψουμε ότι είμαστε διαφορετικοί στις
λεπτομέρειες αλλά όμοιοι ως προς την γένεση του
σημερινού πολιτισμού μας.
Να αποδεχτούμε την πολιτισμική διαφορετικότητα στο
εσωτερικό κάθε χώρας και στους άλλους
Να ενθαρρύνουμε μια πολιτιστική σχετικότητα, ότι οι
αξίες των άλλων έχουν την ίδια αξία και ισχύ όπως και οι
δικές μας αξίες.
Αποδοχή του άλλου, αποδοχή του εαυτού μας: είμαστε
όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι Ευρωπαίοι
Να προχωρήσουμε σε μια ευρωπαϊκή σύγκληση
εμβαθύνοντας στις αξίες της ανοχής, της
πολυπολιτισμικότητας , της ισότητας.
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Παιδαγωγικοί







Ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής διάστασης
της διδασκαλίας μέσα από την συλλογική
δουλειά των εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Ενθάρρυνση της διαθεματικότητας και της
συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικές
ειδικότητες
Ενθάρρυνση του κριτικού πνεύματος των
μαθητών
Χρήση των νέων Τεχνολογιών
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Γλωσσικοί





Ενθάρρυνση της χρήσης των ξένων
γλωσσών
σαν εργαλείο επικοινωνίας που
επιτρέπει να γνωρίσουμε και να
αποδεχτούμε τους άλλους,
σαν εργαλείο που μας βγάζει από την
απομόνωση, τον αυτοαποκλεισμό,
τις παρανοήσεις και τις παρεξηγήσεις
στην επικοινωνία με τους άλλους.
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Συνεργαζόμενα σχολεία










ΙΣΠΑΝΙΑ
IES LA SAGRA, Ecole
Secondaire
18830 Huescar
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Lucée bilingue “Acad Ludmil
Stoyanov”
Blagoevgrad, Bulgarie
ΙΤΑΛΙΑ
Instituto d’ Instruzione
superiore,“Regina Elena”
Acireale, Italie



ΙΤΑΛΙΑ
 Liceo Scientifico Statale ,
« A.Meucci »
 Aprilia, Italie

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
SEMINARUL TEOLOGIC
LICEAL ORTODOX
« CHESARIE EPISCOPUL »
 Buzau, Roumanie






ΕΛΛΑΔΑ
Ecole de Musique de Serres
Serres, Grèce

Αντωνία Θεοχαρίδου και Στράτος Πραγκαλούδης

Συμμετέχοντες καθηγητές
1.

Τσεσμετζή Δήμητρα, Φιλόλογος,

2.

Θεοχαρίδου Αντωνία, καθ. Γαλλικών
Πραγκαλούδης Ευστράτιος ,Μαθηματικός
Αργυρίου Βενετσιάνα, Μουσικός
Παπαδοπούλου Μαρία-Ελένη, Μουσικός
Κεραμιτσή Κούλα , Γυμνάστρια
Κούλα Ευγενία, Φιλόλογος
Σταθεροπούλου Ελένη, καθ. Γερμανικών
Θρασυβουλίδου Κυριακή, καθ. Αγγλικών

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Διευθύντρια
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Παρουσίαση των δράσεων
του προγράμματος
( αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις)
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Τελετή υποδοχής στο σχολείο μας






Διοργάνωση τελετής υποδοχής των εμπλεκόμενων
σχολείων στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας
παρουσία διευθυντών, σχ. συμβούλων, εκπροσώπων
του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων του
Δήμου, εκπαιδευτικών άλλων σχολείων και μαθητών.
Παρουσίαση εργασιών των εμπλεκόμενων σχολείων με
θέμα :"Μουσική και χοροί-επιδράσεις από την Ανατολή.«
Συναυλία σύγχρονης ελληνικής μουσικής επηρεασμένης
από την Ανατολή από το μουσικό σχήμα παραδοσιακής
μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερρών.
Μουσική εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα
Γαλλοφωνίας.
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Εργαστήρια







Εργαστήρι παραδοσιακής μουσικής στο
χώρο του σχολείου
Εργαστήρι παραδοσιακών χορών των
χωρών των εμπλεκόμενων σχολείων
Θεατρικό εργαστήρι για το θεατρικό
δρώμενο "Η Κοκκινοσκουφίτσα».
Θεατρικό εργαστήρι με την καθοδήγηση
του καραγκιοζοπαίχτη Θεοδόση
Βογιατζή.
Εργαστήρι φιγούρας Καραγκιόζη
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Ερευνητικές εργασίες
-εκπόνηση και παρουσίαση







Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με θέμα "Το Ελληνικό
Θέατρο σκιών και οι ρίζες του- Καραγκιόζης.
Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με θέμα "
Αρχιτεκτονική και επιδράσεις από την Ανατολή".
Εκπόνηση ερευνητικής με θέμα" Η κουζίνα και οι
επιδράσεις από την Ανατολή".
Συνθετική εργασία σχετικά με τον εθελοντισμό στην
περιοχή των Σερρών.
Δημιουργία γλωσσάριου ελληνικών λέξεων με
ανατολικές ρίζες.
Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με θέμα "Ήθη και
Έθιμα , οι επιδράσεις της Ανατολής" .
Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με θέμα "Γλώσσα και
επιδράσεις από την Ανατολή".
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Εκδρομές , επισκέψεις





Συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου
και του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Σερρών. Προβολή των τοπικών
προϊόντων.
Επίσκεψη στο Λύκειο Ελληνίδων και στο
Εκκλησιαστικό Μουσείο.
Εκπαιδευτικές εκδρομές στη Βεργίνα, τη
Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τους
Φιλίππους, την Κερκίνη, το σπήλαιο
Αλιστράτης, το μοναστήρι του
Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.
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Ψηφιακά προϊόντα







Δημιουργία video-clip με θέμα " Η πόλη
μου, οι Σέρρες»
Δημιουργία video-clip με θέμα « Ελληνικό
θέατρο σκιών, Καραγκιόζη»
Δημιουργία video-clip με θέμα "Γαστρονομία
και επιδράσεις από την Ανατολή»
Δημιουργία video-clip με θέμα «Μουσική και
επιδράσεις από την Ανατολή» Δημιουργία
λογότυπου της σύμπραξης από τους μαθητές
και συμμετοχή στο διαδυκτιακό διαγωνισμό.
Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για το
εκπαιδευτικό παιχνίδι Europ-Express.
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Δημιουργία ιστοχώρων






Επίσημη ιστοσελίδα της σύμπραξης
"L'Orient et l'Occident, la fusion de deux
mondes".
Blog της σύμπραξης"L'Orient et l'Occident,
la fusion de deux mondes”όπου
αναρτήθηκε όλο το υλικό που εκπονήθηκε
κατά την διάρκεια των δυο χρόνων της
εκπόνησης του προγράμματος.
Παράλληλο πρόγραμμα etwinning σε
συνεργασία με τα εμπλεκόμενα σχολεία
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Άλλα προϊόντα




Δημοσιεύσεις στον τοπικό Τύπο
σχετικά με τα εκπαιδευτικά ταξίδια
και τις δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά την
διάρκεια της υλοποίησης του
προγράμματος.
Δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ
από κάθε εκπαιδευτικό ταξίδι.
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Επικοινωνία συνεργατών
και διάχυση αποτελεσμάτων







Αλληλογραφία των μαθητών του σχολείου μας
με Ισπανούς και Ιταλούς μαθητές.
Δημιουργία κλειστών ομάδων στο facebook για
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Συνεδρίες μέσω Skype των συντονιστών των
εμπλεκόμενων σχολείων. Σύνολο συνεδριών: 16
διάρκειας περίπου 2 ωρών.
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COMENIUS 2010-2012
Ένα αξέχαστο ταξίδι στη γνώση, στον
πολιτισμό, στην επικοινωνία, στη φιλία,
στον ίδιο μας τον εαυτό .

Μια μοναδική εμπειρία που άξιζε όλους
τους κόπους και τις θυσίες.
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Επισκεφτείτε επίσης
Το blog της σύμπραξης με τίτλο
L’Orient et l’ Occident. La fusion de deux
Mondes
το έργο της σύμπραξης με τίτλο «La fusion
de deux Mondes στη διεύθυνση στον
ιστότοπο European Shared Treasure
http://www.europeansharedtreasure.eu/
Η ανάρτηση των προϊόντων στον παραπάνω ιστότοπο είναι υποχρεωτική.
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