
Ένα από τα τρία σχολεία στην Ελλάδα
στο Choice

Εκπαιδευτήρια «Παναγία
Προυσιώτισσα»

Τα Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα» συμμετέχουν

ως συνδεδεμένος εταίρος (associated partner)

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS + KA3 “CHOICE” 

της ΠΔΕΔΕ.

Είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχολείο 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

και ένα από τα τρία πανελληνίως στο Πρόγραμμα αυτό.

Το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  Erasmus+  KA3  CHOICE  αποτελεί  μια
εκπαιδευτική προσέγγιση, που βασίζεται στις ΤΠΕ και σε μια πρακτική και
καινοτόμο  εκπαιδευτική  διαδικασία  STEAM (Science,  Technology,
Engineering, Arts, Mathematics), με στόχους:

● Να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων (14-18 ετών) για θέματα STEAM
και για μια STEAM σταδιοδρομία.

● Να συμβάλει  στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ  δεξιοτήτων και
αναγκών στην αγορά εργασίας.

●  Να  ανοίξει  τον  δρόμο  για  μια  ουσιαστική  σύνδεση  Εκπαίδευσης  –
Πανεπιστημίου – Αγοράς εργασίας.

● Να  δημιουργήσουν οι μαθητές, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
τους, Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους “OER” για STEAM προσέγγιση
στην  εκπαίδευση,  οι  οποίοι  θα  αξιοποιηθούν  στο MOOC «Μαζικό



Ελεύθερο Διαδικτυακό Μάθημα», που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του
έργου.

Το θέμα

της Ηγετικής Ομάδας

των Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα» είναι :

«Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»

Περιγραφή θέματος

Με  αφορµή  έναν  πίνακα  ζωγραφικής,  οι  µαθητές/  μαθήτριες
καλούνται  να  ανακαλύψουν  πώς  ο  καλλιτέχνης  αποτύπωσε  την  εικόνα.
Μέσα  από  τη  συζήτηση  µεταξύ  των  µαθητών/μαθητριών  και  από  την
κατάλληλη  κατεύθυνση  του  εκπαιδευτικού  -  µεσολαβητή  (fascilitator)
επάνω  στο  έργο  τέχνης,  εντοπίζεται  από  τα  παιδιά  η  χρυσή  τοµή  ως
αναλογία στη σύνθεση. Επιπροσθέτως, μαθαίνουν να την εντοπίζουν και σε
άλλα έργα τέχνης,  όπως και  στον φυσικό κόσµο.  Μέσω της κατάλληλης
µαθηµατικής προσέγγισης και ανάλυσης, οι µαθητές/μαθήτριες αποκτούν το
θεωρητικό  υπόβαθρο  για  την  περαιτέρω  µελέτη  -  επεξεργασία  των
στοιχείων  και  σταδιακά έρχονται  σε  θέση να αναπαράγουν τα  δικά τους
έργα.  Η  ιστορία  της  Τέχνης  βοηθά  παράλληλα  στον  εµπλουτισµό  των
γνώσεων των µαθητών/μαθητριών στη συγκεκριµένη ενότητα.

Ηγετική Ομάδα Εργασίας Αιτωλοακαρνανίας

 Καθηγητές: Μελικόκη Δήμητρα, Σουλίδης Πέτρος, Τσακανίκας Βασίλης

 Μαθητές: Αγραφιώτης  Αθανάσιος,  Καραβοκυρός  Γεώργιος,  Κάτρη
Αποστολία - Νεφέλη,  Τσιάμη  Μυρτώ - Ελένη

Στο έργο αυτό συμμετέχουν εννέα (9)  εταίροι

από πέντε (5) διαφορετικές χώρες:

Ιταλία – Κύπρο – Ελλάδα – Ισπανία - Βέλγιο



Τα  Εκπαιδευτήρια  «Παναγία  Προυσιώτισσα»  είναι  από  τα  πρώτα

σχολεία στην Ελλάδα, που εφαρμόζουν προσεγγίσεις STEM και STEAM

στο σχολικό πρόγραμμα, στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. 

#choiceproject  #openeducationalresources  #erasmusplusKA3choice

#massiveopenonlinecourses  #oer  #moocs  #stemeducation

#steameducation 


