
Tο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα τριετούς διάρκειας 2019-2022 ERASMUS+ KA3 “BEPART – Youth 
Led Development for Schools Participatory Management”, στο οποίο συμμετέχουμε ως 
εταίροι μαζί με Ερευνητικά Κέντρα από 3 χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, το 
Πανεπιστήμιο του Porto και 4 Σχολεία από Πορτογαλία, Ισπανία, Λετονία και Ελλάδα είναι 
ένα καινοτόμο Πρόγραμμα τόσο ως προς τη σύστασή του, όσο και ως προς το περιεχόμενό 
του. 
 Στοχεύει στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας καινοτόμου προσέγγισης για τους 
μαθητές και τις μαθήτριες, που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 4 Σχολικές Μονάδες των ως 
άνω χωρών, προωθώντας την ενσωμάτωση στην εκπαίδευση, τη συμμετοχική εκπαίδευση, 
την ενίσχυση των ικανοτήτων του δημοκρατικού πολίτη και την προώθηση κοινών αξιών. 
Αφορά μαθητές/τριες, ηλικίας 13-15 ετών από ευάλωτες ομάδες, οι οποίοι/ες θα 
συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των σχολείων τους με στόχο την 
ανάπτυξη των ατομικών τους ικανοτήτων  και την κοινωνική τους ένταξη. 
 Το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα είναι το μοναδικό ελληνικό σχολείο που συμμετέχει ως εταίρος σε 
ERASMUS+ KA3 - χάραξη πολιτικής. Σε κάθε φάση θα πραγματοποιούμε διάχυση των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε 
άλλες Σχολικές Μονάδες της χώρας καθώς και στο Σχολικό Δίκτυο του Υ.ΠΑΙ.Θ. “ACT- ACTive 
citizenship”. 
Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συνεργασία 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., δια της εκπροσώπου του, κας Παπατριανταφύλλου, Εθνικής Συντονίστριας 
του Υπουργείου για τα ERASMUS+ KA3 “ACT” & “T4E”, το οποίο συμβάλλει σε αυτό το 
καινοτόμο Πρόγραμμα ως Associated Partner. Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή Δ/θμιας 
Εκπ/σης Αν. Αττικής, κ. Καπέλλα για την πολύτιμη βοήθειά του και την υποστήριξή του στο 
Έργο. Πολλές ευχαριστίες στους εταίρους του Προγράμματος για την άψογη συνεργασία  
και ιδιαιτέρως τον Έλληνα Εταίρο μας, την Action Synergy, δια των εκπροσώπων τους, κ. 
Μπαλάσκα- Διαμαντή και κας Γεωργιάδου. Ευχαριστούμε θερμά για την παραχώρηση 
συνεντεύξεων τους, κ. Δημαρά, Διευθυντή του Γυμνασίου Σπάτων, την κα Σακαρέλλου, 
Διευθύντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Παλλήνης, τον κ. Παλλιούρα, Διευθυντή του 3ου ΕΚ Αν. Αττικής και 
τον κ. Νιγιάννη, Διευθυντή του 72ου Γυμνασίου Αθηνών. 
 
Συντονιστής: Mentortec (Πορτογαλία) 
Εταίροι:  Universidade do Porto (Πορτογαλία), Escola Secundária de Paços de Ferreira 
(Πορτογαλία), Platoniq Sistema Cultural (Ισπανία), Escola Pia de Catalunya (Ισπανία),, Action 
Synergy (Ελλάδα), 2ο Γυμνάσιο Γέρακα (Ελλάδα), Valmieras Pargaujas sakumskola (Λετονία) 
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