
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 “Let’s say stop to violence together” 

 

Το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα καλεί τους ενδιαφερόμενους μαθητές (ηλικίας 11-15 ετών) να συμμετάσχουν 

στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 “Let’s say stop to violence together” 

(διάρκειας 2 ετών, 2020 - 2022). 

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η: 

 Καλλιέργεια της επίγνωσης του φαινομένου της βίας 

 Επισήμανση των αρνητικών συνεπειών της στο σχολείο και την οικογένεια 

 Έγκαιρη πρόληψη κάθε μορφής βίας 

 Αποτροπή και η άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών bullying στο διαδίκτυο 

 Παροχή και η καλλιέργεια της εκπαίδευσης της ενσυναίσθησης  

 Καλλιέργεια της αναγνώρισης της εγγενούς αξίας του ανθρώπου 

 Εξασθένιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο 

 Εκπαίδευση των μαθητών στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ενάντια στη βία 

 Ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης της βίας σε κάθε μορφή και έκφρασή της στον χώρο 

του σχολείου 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας της διαχείρισης θυμού καθώς  

 Ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο 

 Καλλιέργεια του φιλειρηνικού πνεύματος στην καθημερινή σχολική ζωή   

 Ενίσχυση της τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω του ψηφιακού γραμματισμού. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία - Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Ρουμανία, 

Λιθουανία -  θα κληθούν να δημιουργήσουν ερευνητικά σχέδια εργασίας (projects), ατομικά ή ομαδικά,  

και να πραγματοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως: 

 Δημιουργία εγχειριδίου για μαθητές, καθηγητές και οικογένειες με θέμα την καταπολέμηση της 

βίας και της παραβατικότητας 

 Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας με χαμογελαστά πρόσωπα 

 Προετοιμασία και παρουσίαση cartoons-smileys σε δημόσιο χώρο και on line 

 Παρουσίαση θεατρικού δρώμενου 

 Εφαρμογή τεχνικών δημιουργικής γραφής με θέμα τη βία ως σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα 

 Καθιέρωση σχολικής ημέρας ενάντια στο φαινόμενο της βίας με ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις 

Οι ομάδες εργασίας θα απαρτίζονται από τους μαθητές, καθηγητές και γονείς των συμμετεχόντων-

συνεργαζόμενων σχολείων. Οι προσχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα παρουσιάζονται σε 

διακρατικές συναντήσεις με ατομικές και ομαδικές δράσεις και θα αξιολογούνται από την επιβλέπουσα 

ομάδα, η οποία θα καταγράφει τα αποτελέσματα και θα ομαδοποιεί τα στατιστικά δεδομένα. 

Τι κερδίζω από τη συμμετοχή μου σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα; 

 Επίσκεψη στα σχολεία των εταίρων με πληρωμένα έξοδα (όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα) 

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών με μαθητές άλλων χωρών 

 Βεβαίωση συμμετοχής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί στο βιογραφικό 



 Βελτίωση της αγγλικής γλώσσας 

 

Πώς μπορώ να εγγραφώ; 

Μπορείς να εγγραφείς online  εδώ (φόρμα google). 

 

Παιδαγωγική Ομάδα: Αποτελείται από 24 μαθητές και 6 καθηγητές: Περτσινίδου Κ., Πριτσιούλη Γ., 

Κόκκαλης Π, Ζερεφού Δ., Παπαδάκου Ελ., Ζαφειριάδου Κ.,  

 

Ας πούμε όλοι μαζί :  STOP VIOLENCE. 

 

https://forms.gle/r97ewwz5syXDKEHf6

