
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνουμε ότι  εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης από το  Ι.Κ.Υ. ένα ακόμα Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα που υπέβαλε το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις  Καρδίτσας ως 

συντονιστής εταίρος μεταξύ πέντε σχολείων της Ε.Ε. και της Τουρκίας. Πρόκειται για το 

σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ229, του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, ERASMUS+ 2016, με κωδικό αριθμό 2018-1-EL01-KA229-047747 και τίτλο 

«INNOVATION AND MOBILE LEARNING» 

   Το έργο δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε δύο βασικές ανάγκες, που αναγνωρίστηκαν 

στα εμπλεκόμενα σχολεία. Η ανάγκη να δώσουν ώθηση στα κίνητρα των μαθητών και κατά 

συνέπεια στα αποτελέσματα των σχολείων τους και η ανάγκη να προωθήσουν 

διαπολιτισμικό διάλογο ανάμεσα σε ανθρώπους, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά 

περιβάλλοντα, σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο, που στις μέρες μας αντιμετωπίζει μεγάλες 

προκλήσεις. 

  Επομένως, ο σκοπός αυτού του έργου αποτελείται από δύο προφανώς διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Από τη μια θέλουμε οι μαθητές να εμπλακούν περισσότερο στην δική τους 

μάθηση, με τη χρήση των υπολογιστών στη μελέτη τους, βελτιώνοντας έτσι τα αποτελέσματα 

τους και τις επιδόσεις τους. Από την άλλη θέλουμε να βιώσουν τι σημαίνει να είσαι 

Ευρωπαίος και να τους εκθέσουμε σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αξιών και 

πεποιθήσεων. 

Η μάθηση με τη χρήση φορητών συσκευών θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική, από 

την άποψη ότι είναι εύκολα προσβάσιμη και παρέχει άμεση ανταλλαγή γνώσεων και 

πληροφοριών για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων διαρκώς εμπλουτιζόμενο, είναι συνεργατική, 

η ανταλλαγή εργασιών γίνεται σχεδόν άμεσα με την ηλεκτρονική μεταφορά των αρχείων και 

των δεδομένων και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης, με την παροχή 

σχολίων και συμβουλών. 

   Η χρησιμοποίηση ICT εφαρμογών είναι ένα πρόσχημα και ένα πλαίσιο γι αυτούς τους 

μαθητές, ώστε να βρεθούν μαζί και να συνεργαστούν, γιατί μέχρι τώρα ο υπολογιστής 

εμφανίζεται να είναι η μόνη κοινή γλώσσα που μιλούν, ανεξάρτητα από το περιβάλλον τους. 

Έτσι η εργασία με τον υπολογιστή, θα είναι ένας καταλύτης για διαφορετικές κατηγορίες 

ατόμων, που θα γίνουν μέρος ενός έξυπνου σχολικού δικτύου. 

  Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις  Καρδίτσας, με δυναμισμό και 

αποφασιστικότητα, υλοποίησε στο παρελθόν, υλοποιεί τώρα, αλλά και θα συνεχίσει να 

κατευθύνεται σε δράσεις τέτοιες, που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών 

ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις και 

εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην 

προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα. 

 


