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Erasmus+ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2022 

ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 
Κινητικότητα για μαθητές και προσωπικό στη σχολική εκπαίδευση 

ΚΑ122-SCH Βραχυπρόθεσμα Σχέδια για τη κινητικότητα μαθητών και προσωπικού στη 
Σχολική Εκπαίδευση 

 

Αιτών Οργανισμός: 32 GENIKO LYKEIO THESSALONIKIS 

Τίτλος Σχεδίου: Green Revolution -The Best Solution 

Κωδικός Σχεδίου: 2022-1-EL01-KA122-SCH-000079298 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Βαθμολογία: 95.0/100 

Επιτεύχθηκαν τα κατώτατα όρια ποιότητας;  YES 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 ΒΑΘΜΟΣ 

Συνάφεια  29.0/30 

Το 32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, είναι ένα δήμοσιο σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με 33 εκπαιδευτικούς και 248 μαθήτριες/ μαθητές. Πέρα από τη διδασκαλία 
μαθημάτων γενικής παιδείας και προετοιμασίας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, το σχολείο αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, 
συμμετέχει σε μαθητικούς διαγωνισμούς και μαθητικά συνέδρια, όπως και σε 
προγράμματα Erasmus. Τη διετία 2015-2017 συμμετείχε στο πρόγραμμα ΚΑ2 “Think Smart 
Act Green” που αφορούσε τη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη πρόταση που 
κατατέθηκε από το σχολείο είναι μία εξαιρετικά δομημένη πρόταση και αποτέλεσμα 
ενδελεχούς προετοιμασίας. Η πρόταση είναι πλήρης, λεπτομερέστατη και πειστική σε όλα 
τα τμήματά της. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η έγκριση της πρότασης θα συμβάλει 
πραγματικά στην επίτευξη των στόχων του σχολείου. Η συνάφεια της αίτησης με την 
Πρόσκληση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και ο επιλεγμένος τύπος αίτησης μπορεί να 
θεωρηθεί ο βέλτιστος για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του σχολείου.   
 

Ποιότητα σχεδιασμού του σχεδίου 38.0/40 

Το προτεινόμενο σχέδιο συνάδει πλήρως με τους στόχους της πρόσκλησης και 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διδασκουσών/ διδασκόντων και των μαθητριών/ 
μαθητών του σχολείου. Οι στόχοι του σχεδίου είναι απολύτως ρεαλιστικοί. Τα μέτρα για 
την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των στόχων είναι συγκεκριμένα και 
αφορούν επιμέρους μικρότερους στόχους και συνδέονται με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης. Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πρόταση, 
εμπλέκονται και οι μαθήτριες/ μαθητές του σχολείου στις μετακινήσεις και τις 
δραστηριότητες.  
 

Ποιότητα των δράσεων παρακολούθησης 28.0/30 

Ο προτεινόμενος αριθμός συμμετεχουσών/ συμμετεχόντων σε δραστηριότητες 
κινητικότητας θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος ώστε να είναι ανάλογος με το 
μέγεθος και την εμπειρία του σχολείου που υποβάλλει την αίτηση. Το σχολείο μπορεί να 
σχεδιάσει περαιτέρω τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής συμμετεχουσών/ 
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συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων μετά τις 
μετακινήσεις είναι πλήρης και απολύτως λεπτομερής και πειστική.  
 

 

Σχόλια προς τον αιτούντα 

-Πρόκειται για εξαιρετική πρόταση. Καλό είναι να προβλεφθεί μεγαλύτερος αριθμός 
συμμετεχουσών/ συμμετεχόντων (διδασκουσών/ διδασκόντων και μαθητριών/ μαθητών) 
στις δραστηριότητες κινητικότητας.  
-Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των στόχων και να συνδεθεί 
το σχέδιο με δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της γλωσσομάθειας των διδασκουσών/ 
διδασκόντων και των μαθητριών/ μαθητών. 
 

 


