Ίλιον, 20 Ιουνίου 2022

Δελτίο Τύπου
Διοργάνωση OPEN DAY στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA201 του
Μουσικού Σχολείου Ιλίου.
Τον Σεπτέμβριο του 2022 ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+ KA201
με τίτλο “ The Social Service for Students, as a Complex Institutional Innovative
Programme” η λήξη του οποίου θα εορταστεί με διοργάνωση OPEN DAY στο
αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. Στόχος μας είναι η προβολή της
ιστοσελίδας του προγράμματος, με εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στη μέθοδο
διδασκαλίας του Service – Learning, σχέδια δράσης, activity plans, παρουσίαση των
ομάδων εργασίας, έκθεση φωτογραφικού υλικού. Παράλληλα θα παρουσιαστεί
πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας για σχολεία της Ελλάδας και των
υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης στο πλαίσιο των δράσεων Service Learning και συνεργασία με οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των ενεργών
πολιτών.
Κατά την διάρκεια των ετών 2019 - 2022 οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες και
εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις Service Learning, να συνεργαστούν με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, να οργανώσουν
εργαστήρια, να ταξιδέψουν στις χώρες των εταίρων του προγράμματος (Ουγγαρία,
Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία), να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να επιμορφωθούν, να
δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό.
Αποκορύφωμα του προγράμματος αποτελεί η φιλοξενία των εταίρων στο Μουσικό
Σχολείο Ιλίου, τον Απρίλιο του 2022, με εργαστήρια και παρουσιάσεις των δράσεων
του προγράμματος σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τον
Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Α. Τρίτσης, το Ειδικό Σχολείο Ιλίου,
το 2ο Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων, το 2ο ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων, την «Κοινωνική
Κουζίνα ο Άλλος Άνθρωπος», την Κιβωτό του Κόσμου, Let’s Do it Greece και την
διοργάνωση του Active Citizen Spring Festival σε συνεργασία με: Médecins Sans
Frontières Greece, Oikopolis, ActionAid education, Horizon of Events, KEAN,
Panhellenic Network for Theatre in Education, Hellenic Red Cross, Club UNESCOClub for UNESCO, Arts, Languages and Sciences Greece, Anima, Students action
group for the protection of Animals, Art and Action network the People with Balloons,
Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation, οργανώσεις τις οποίες
ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και συνεργασία.

Ευελπιστούμε αυτό το πρόγραμμα να αποτελέσει την αρχή αλλά και το πρότυπο
συνεργασίας σχολείων της Ελλάδας και των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Κρατών σε μια
πλατφόρμα συνεργασίας δράσεων Service – Learning, εθελοντισμού, αλληλεγγύης και
ενεργού πολιτειότητας για ένα αειφόρο μέλλον.
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