
13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ»  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ERASMUS+ 

 
FROM PAPYRUS TO STONEPAPER 

AND BEYOND — 

THE QUESTIONS BEHIND 

 

   Το 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Σωκράτης» συνε-

χίζει τις ευρωπαϊκές του συνεργασίες στα πλαίσια 

του Erasmus+. 

   Το Erasmus+ είναι το νέο χρηματοδοτικό πρό-

γραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαί-

δευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητι-

σμό. To σχολείο μας συνεργάζεται με σχολεία από 

8 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Γερμανία, Ε-

σθονία, Πολωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

πάνω στο θέμα: «From Papyrus to Stonepaper 

and beyond, the questions behind». Οι μαθη-

τές όλων των σχολείων έχουν την ευκαιρία να γνω-

ριστούν, να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να 

δημιουργήσουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις 

και δεξιότητες μέσα από ένα διετές πρόγραμμα 

κοινών και παράλληλων δράσεων με θέμα το χαρ-

τί. 

 Οι προηγούμενες συνεργασίες μας («Salt  

of the Eath», «Back to our Future») έχουν 

βραβευτεί από την ΕΕ ως παραδείγματα Καλής 

Πρακτικής. 

 

Οι συνεργάτες μας  στο Erasmus+ 

  

Γερμανία 
Grundschule im Beerwin-
kel   
Berlin 

Εσθονία 
J.V.Veski nim. Maarja 
Põhikool 
Maarja Magdalena 

Ισπανία 
Colegio Torrente Balles-
ter  Parla 

Ιταλία 
Scuola Primaria "Chiara e 
Francesco d' Assisi" 
Cantu 

Ολλανδία  Noordiwijkeste School 

Πολωνία 
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. T. Kościuszki  
Barlinek 

Σκωτία 
The Edinburgh Academy 
Junior School 

Τουρκία 
Reşat Turhan Ortaokulu 
Izmir 

και ως associated partner 

Λευκορωσία 2. Schule Kobrin 

Το παρόν έντυπο αποτελεί υλικό Στρατηγικής Σύμπραξης  

Erasmus+  (ΚΑ2) του 13ου Γυμνασίου Καλλιθέας, για την 

οποία το Σχολείο έλαβε οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε. 

Βεβαιώνεται ότι το περιεχόμενο της δημοσίευσης αποτελεί 

αποκλειστική ευθύνη του Σχολείου και ότι η Ευρωπαϊκη 

Ένωση δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτό. 

 

Mπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της Σύ-

μπραξης και τις δράσεις μας μέσα από την   

ιστοσελίδα pop.mediafactum.net 

Και στο Facebook:  Paper 13 (με τις δράσεις του 

ελληνικού σχολείου) 

 

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των προηγού-

μενων συνεργασιών μας στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

www.back-to-our-future.org 

(βράβευση Σύμπραξης από την ΕΕ ως Καλή Πρακτική) 

 

www.comenius.mediafactum.net  

(βράβευση από την ΕΕ ως Καλή Πρακτική) 

 



Το 13o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στο ERASMUS+ 

Συνάντηση στην Αθήνα 

 

  Kατά το διάστημα 26-28 Οκτωβρίου 2016  υπο-

δεχθήκαμε  24 εκπαιδευτικούς από τα 8 σχολεία 

εταίρους μας στο Erasmus+. Σκοπός της συνάντη-

σής μας ήταν να συζητηθούν θέματα  οργάνωσης 

και εφαρμογής του κοινού σχεδίου της Σύμπραξης, 

αλλά και η γνωριμία με το σχολείο, την πόλη μας 

και τον ελληνικό πολιτισμό. 

    Οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,  

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους 

καλεσμένους μας, να μάθουν για τον τόπο τους και 

να συζητήσουν μαζί τους στην τάξη θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

Μαθητές του Erasmus+ στη  

Μαδρίτη 

    Στα πλαίσια των μαθητικών ανταλλαγών του Eras-

mus+ 4 μαθητές και 3 καθηγητές του σχολείου μας 

επισκέφτηκαν το σχολείο-εταίρο της Ισπανίας    

(Collegio Torrente Ballester) τον Απρίλιο. Στο 

workshop συμμετείχαν επίσης αποστολές με μαθητές 

και καθηγητές από τα σχολεία εταίρους της Εσθονίας 

και της Πολωνίας.  

   Το πρόγραμμα της συνάντησης περιελάμβανε: 

• Καθημερινές συναντήσεις στο σχολείο  για τη διε-

ξαγωγή των κοινών δραστηριοτήτων (οργάνωση 

εκθέσεων με θέμα το χαρτί και το προσφυγικό 

δράμα) 

• Γνωριμία με τη Μαδρίτη και τον πολιτισμό της, 

επίσκεψη σε μουσεία. 

Hewlett-Packard 

 

  

Workshop στην Ιταλία 

 Κατά το διάστημα  21-27/11/16  2 εκπαιδευ-

τικοί του σχολείου μας συμμετείχαν στο πρώτο 

workshop της Σύμπραξης, που πραγματοποιήθηκε 

στο ιταλικό σχολείο-εταίρο στο Cantu’. Στο work-

shop συμμετείχαν επίσης μαθητές και καθηγητές 

από τα εταιρικά σχολεία της Τουρκίας, της Εσθο-

νίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Πολωνί-

ας. Οι καθηγητές του σχολείου μας διεξήγαγαν 

καθημερινά workshops (στα ιταλικά και στα αγγλι-

κά), με σκοπό να εξοικειώσουν τους μαθητές και 

τους άλλους εκπαιδευτικούς με την ελληνική λαϊκή 

τέχνη της ξυλογλυπτικής  μέσα από παρουσιάσεις 

που επιμελήθηκαν μαθητές του ελληνικού σχολεί-

ου, αλλά και μέσα από τη δημιουργία αφισών που 

βασίστηκαν στα μοτίβα της ελληνικής παράδοσης. 

Συμμετείχαν επίσης στα workshops των άλλων 

χωρών, όπου φτιάχτηκαν αντικείμενα με βάση το 

χαρτί που προορίζονταν για το Χριστουγεννιάτικο 

Παζάρι του Σχολείου, αλλά και στην δημιουργία 

μίας μοντέρνας εικαστικής παρέμβασης από χαρτί 

και ξύλο, η οποία πα-

ρουσιάστηκε στο Δη-

μαρχείο της πόλης,. 

Ήταν μία εξαιρετική 

εμπειρία μάθησης, δι-

δασκαλίας και συνεργα-

σίας.  


