
Το 18ο Γυμνάσιο στην Πορτογαλία 

Από  την 05.08.2018 ως την 10.08.2018 πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας σεμινάριο στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+ με θέμα τη «Διαχείριση προγραμμάτων διαπολιτισμικής ανταλλαγής στην 

Ευρώπη».  

Στο σεμινάριο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του 18
ου

 Γυμνασίου Αθηνών  Γεωργία Κατσώρα (Φυσικής 

Αγωγής- Διευθύντρια), Αναστασία Μπόκαρη (Φιλόλογος) και Κωνσταντίνος Κοτσώνης (Γερμανικής). 

 Οι τρεις  συνάδελφοι επιλέχθηκαν με κριτήριο κυρίως την δεκτικότητά τους σε θέματα που αφορούν τη 

διεθνή συνεργασία του σχολείου και συνάμα την αποφασιστικότητά τους στο να υλοποιήσουν σχετικά 

προγράμματα και δράσεις πέρα από τα διδακτικά και διοικητικά τους  καθήκοντα.  

Ο στόχος της συμμετοχής ήταν η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων 

με τους συναδέλφους των άλλων χωρών, ώστε να  καταστούν οι συνάδελφοι ικανοί να οργανώσουν και να 

φέρουν εις πέρας ένα πρόγραμμα Erasmus+ , αλλά και να μεταδώσουν την αποκτηθείσα γνώση και στα 

άλλα μέλη του συλλόγου διδασκόντων 

 Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου ενημερώθηκαν  για όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός προγράμματος 
Erasmus+, από τον σχεδιασμό έως την αξιολόγηση, ενώ ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία  ατομικής 

ενημέρωσης από το επιτελείο των επιμορφωτών . 

 Τη δεύτερη μέρα με εμπλουτισμένη εισήγηση αναλύθηκαν θέματα πάνω στην υποβολή της αίτησης, 

στις δυνατότητες χρηματοδότησης, στην αξιολόγηση και στον απολογισμό του επιμορφωτικού 

προγράμματος. Στη συνέχεια, ασχολήθηκαν με θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ 

ακολούθησαν εργαστήρια (Workshops)  ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα με θέμα την ανάπτυξη 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Η μέρα ολοκληρώθηκε 

με παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια και συζήτηση. 

 Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκαν επιγραμματικά και άλλα προγράμματα και δυνατότητες 
χρηματοδότησης, ενώ έγινε ενημέρωση πάνω στους κανόνες και τους πιθανούς κινδύνους κατά την 

υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής. Τις απογευματινές ώρες διεξήχθησαν ομαδοσυνεργατικά   

workshops πάνω στον σχεδιασμό διαπολιτισμικών συναντήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό. Η μέρα έκλεισε με παρουσίαση στην ολομέλεια και συζήτηση. 

 Την τέταρτη μέρα συζητήθηκαν θέματα δημοσιοποίησης και απαντήθηκαν γενικότερα ερωτήματα 
πάνω σε ζητήματα διαπολιτισμικών προγραμμάτων, ενώ ακολούθησε συζήτηση-ανταλλαγή 

εμπειριών. Το απόγευμα της ίδιας μέρας έλαβαν χώρα ομαδικά workshops  διαπολιτισμικής 

συνεργασίας, προετοιμασίας των ομάδων Erasmus+  και αντιμετώπισης των προκλήσεων. 

 Η πέμπτη μέρα αφιερώθηκε στις στρατηγικές επίλυσης τυχόν προβλημάτων και στη διαδικασία του 
τελικού απολογισμού. 

 Την έκτη μέρα παρουσιάστηκαν πιθανοί τρόποι  διάδοσης των συμπερασμάτων ενός προγράμματος 

Erasmus+ (διάχυση) , καθώς  και ατομικά ή ομαδικά  projects που υλοποιούνταν όλη την εβδομάδα. 

Τέλος, έγινε και η τελική αποτίμηση –αξιολόγηση  του σεμιναρίου . 

Να σημειωθεί εδώ, ότι σε καθημερινή βάση υπήρχε ατομική ενημέρωση των συμμετεχόντων και απάντηση 

στα ερωτήματά τους   

 Στο περιθώριο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε και μια «διεθνής» βραδιά κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να παρουσιάσουν πολιτιστικά στοιχεία από τη χώρα τους. 
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