
 
1 

   

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Τ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ 

 

Το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σίφνου ανακοινώνει τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο 

«EU4U - Electing, living and working as a young person in today's Europe and in the future». 

Το πρόγραμμα, που είναι μια συνεργασία τεσσάρων ευρωπαϊκών σχολείων (από ΕΛΛΑΔΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – 

ΠΟΛΩΝΙΑ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ) θα διαρκέσει δύο χρόνια (2018 – 2020) και έχει σαν  στόχο την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Για τα επόμενα 2 χρόνια, 20 περίπου μαθητές του Λυκείου θα συνεργαστούν με συμμαθητές τους από τα 

τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία και, εκ περιτροπής, θα επισκεφθούν για μια εβδομάδα με όλα τα έξοδα 

πληρωμένα, τις πόλεις των αντιστοίχων σχολείων. 

Την αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είχαν εκπονήσει, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά 

(Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018), οι εκπαιδευτικοί Θάνος Αλεξίου και Αργύρης Γκούμας, με τη σύμφωνη 

γνώμη του Συλλόγου των  εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μας ανακοινώθηκε η έγκριση και χρηματοδότηση του προγράμματος 

από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που είναι ο Εθνικός Φορέας για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στην Ελλάδα. 

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019 την παιδαγωγική ομάδα των εκπαιδευτικών που θα στηρίξει και θα 

υλοποιήσει το πρόγραμμα, αποτελούν, με απόφαση του συλλόγου, οι εκπαιδευτικοί : Ασημίνα Θεοδώρου, 

Έλενα Λάμπου και Αργύρης Γκούμας. 

Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι τα εξής: 

1) Schulen der Brede, Brakel, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

2) I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, Tychy, ΠΟΛΩΝΙΑ 

3) Liceul Teoretic "Lascar Rosetti", Iasi, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
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Ήδη πραγματοποιήθηκε, από 17 έως 21 Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη συνάντηση των συντονιστών του 

προγράμματος στο Brakel της Γερμανίας. Σε αυτή τη συνάντηση, στην οποία το Γυμνάσιο Σίφνου εκπροσώπησε 

ο εκπαιδευτικός Αργύρης Γκούμας, έγινε ο συνολικός σχεδιασμός για τις δραστηριότητες του προγράμματος 

κατά την επόμενη διετία. 

Η πρώτη συνάντηση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (μαθητών – εκπαιδευτικών και από τα 4 

σχολεία) θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στο Tychy της Πολωνίας. Εκεί θα μεταβούν δύο εκπαιδευτικοί και έξι 

μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι θα παραμείνουν για μια εβδομάδα συμμετέχοντας στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που θα έχουν οργανωθεί από το Πολωνικό σχολείο. 

Η επίσκεψη όλων των ξένων αντιπροσωπειών στη Σίφνο θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2019. 

Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται για χάρη των μαθητών/τριών της Σίφνου και ανήκει στην τοπική 

κοινωνία. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για το καλό των 

παιδιών μας θα είναι δεδομένη. Ήδη έχει ξεκινήσει μια γόνιμη συνεργασία με το Δήμο Σίφνου και τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνου, τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη μέχρι τώρα στήριξή τους. 

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, η συνεργασία αυτή θα 

επεκταθεί με τη συμβολή και άλλων τοπικών φορέων. 

Σίφνος, 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Για το Γυμνάσιο/Τ.Λ. Σίφνου 

Ο συντονιστής του προγράμματος 

Αργύρης Γκούμας 

 

 

                                             
 


