
 Πρόγραμμα Κινητικότητας και Συνεργασίας μεταξύ Σχολείων «Culture In Action», για τα έτη 

2018-2020 

Ομάδες μαθητών και καθηγητών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Γαλλία, Ολλανδία, 
Σλοβακία) θα συνεργαστούμε με στόχο vα 

• αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόηση και γνώση για τις διαφορετικές κουλτούρες της Ευρώπης 

• αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας έξω από το οικείο περιβάλλον της 
κάθε χώρας  

• εκτιμήσουμε τον πλούτο της δικής μας κουλτούρας και να γίνουμε πρεσβευτές του 
πολιτισμού μας 

• δημιουργήσουμε την αίσθηση της ευρωπαϊκής πολιτότητας 

• εντοπίσουμε κοινά πολιτιστικά στοιχεία στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε 
 
 
Το έργο αξιοποιώντας το γεγονός ότι οι μαθητές, λόγω του  διαφορετικού κοινωνικοοικονομικού και 
εθνικού τους υπόβαθρου είναι φορείς διαφορετικής πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας, 
ενισχύει την αυτοπεποίθηση και ενδυναμώνει τους μαθητές προλαβαίνοντας την περιθωριοποίηση 
και ενισχύοντας τους κοινωνικούς δεσμούς του σχολείου και της κοινωνίας. 
 
 
Η ανάγκη για το έργο προέρχεται από τη διαπίστωση ότι οι μαθητές που προέρχονται από 
διαφορετικές κουλτούρες, από τη κουλτούρα της χώρας στην οποία τώρα κατοικούν δυσκολεύοντας 
την αποδοχή της διαφορετικότητας, και τείνουν να απομονώνονται στη κοινότητα τους, την οποία 
κρατούν κλειστή και αποτρέπουν την πρόσβαση σε άτομα που δεν ανήκουν σ’ αυτήν. 
 

Το Πρόγραμμα «Culture In Action», έχει ως σκοπό: 

την ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων δια βίου μάθησης που αποβλέπουν  :  

Στην προαγωγή και ανάπτυξη μιας υγιούς, πνευματικής και ηθικής προσωπικότητας  

Συγκεκριμένα :  

• Επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως η διαπραγμάτευση,  

• Διαχειριστικές δεξιότητες, όπως η οργανωτικότητα και  η κριτική σκέψη  

• Αναλυτικές δεξιότητες όπως η παρουσίαση δεδομένων 

• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας όπως η αναζήτηση ευκαιριών και  η διαχείριση νέων 

προκλήσεων  

Την ενίσχυση  θετικών στάσεων και συμπεριφορών για τη δημιουργία ικανών, δημοκρατικών και 

νομοταγών ευρωπαίων πολιτών 

Τη βιωματική μάθηση εστιασμένη στην ορθή χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με φαντασία 

και δημιουργικότητα. 

Δράσεις  ανά σχολείο : 

 Γαλλία :  Συντονισμός και μεταφορά τεχνογνωσίας  

 Κύπρος: Διάδοση των αποτελεσμάτων και διαχείριση της ιστοσελίδας  

 Σλοβακία:  Αξιολόγηση και  επιχειρηματικότητα 
 
 Ολλανδία:  Υλοποίηση του σχεδίου δράσης, εικαστικών και καλλιτεχνικών έργων 

KA2 - CULTURE IN ACTION 
     

 
Βασική Δράση 2 

 
Συνεργασία για 

Καινοτομία και 

Ανταλλαγή Καλών 

Πρακτικών 

──── 

Κύριος στόχος :  

Ανταλλαγή καλών 

πρακτικών μεταξύ 

σχολείων 

Ημερομηνία 

έναρξης : 

 01-09-2018 

Συνολική 

διάρκεια :  

24 μήνες 

──── 

Σχολεία που 

συμμετέχουν :  

1. Hotelová 

akadémia, 

Σλοβακία 

2. Lycée Louis 

Blériot, Γαλλία 

3. Περιφερειακό 

Γυμνάσιο Αγίας 

Βαρβάρας,  

Κύπρος 
 

4. Fortes Lyceum, 

Ολλανδία 
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