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Όλες τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
χώρας δια των Διευθυντών Εκπαίδευσης
1. Περιφερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης
2. Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/νσεων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης
3. Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα (Αμαλίας 8)
4. Γραφείο Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Αθήνα (Βασιλίσσης Σοφίας 2)

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα: Άνοιξη της Ευρώπης 2010»
Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Άνοιξη της Ευρώπης», μια πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, στόχος της οποίας είναι να οδηγήσει τους νέους σε μια
ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Η «Άνοιξη της Ευρώπης», η επιτυχία της οποίας στον ελληνικό
εκπαιδευτικό χώρο πιστοποιείται τόσο από τον μεγάλο αριθμό συμμετοχών όσο και από τις πρωτιές σε διαγωνισμούς,
είναι πλέον μία πλήρως ενσωματωμένη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό σχολικό ημερολόγιο.
Φέτος, η Άνοιξη της Ευρώπης γιορτάζει την Ιθαγένεια και τα Θεμελιώδη δικαιώματα, ως μέρος της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας. Η Άνοιξη της Ευρώπης 2010 προωθεί επίσης την αλληλεγγύη και την κοινωνική
συνοχή στα σχολεία, υποστηρίζοντας τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του
Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τις 22 Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου 2010. Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων
των σχολείων μπορεί να προγραμματισθεί στις παραπάνω ημερομηνίες, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.
Η «Άνοιξη της Ευρώπης» προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, δίνοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναπτύξουν τις δημιουργικές
τους ικανότητες.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για:
-

υλοποίηση διαθεματικών σχεδίων διδασκαλίας σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα όπως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι
πολιτικές τους και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ε.Ε.

-

επικοινωνία με άλλα σχολεία στην Ευρώπη για ανταλλαγή πληροφοριών και γνωριμία με άλλους πολιτισμούς

-

υποδοχή μίας δημόσιας προσωπικότητας στο σχολείο/τάξη

-

συμμετοχή σε online δραστηριότητες, διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά παιχνίδια που μπορούν να αποτελέσουν επιπλέον

παιδαγωγικό υλικό, το οποίο θα συμπληρώνει τα μαθήματα εστιάζοντας στην Ευρώπη, κ.α.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν ιδέες και προτάσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ.
προσκλήσεις σε Ευρωβουλευτές, καθηγητές Πανεπιστημίων, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές Erasmus
κ.α.), καθώς και παιδαγωγικό υλικό, δραστηριότητες για την τάξη, διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά εργαλεία στην
ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.springday2010.net/ww/en/pub/spring2010/index.htm, η οποία εμπλουτίζεται
διαρκώς. Επίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://springday4europe.blogspot.com/ λειτουργεί στα ελληνικά ιστολόγιο
(weblog) με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να εγγραφούν συμπληρώνοντας
ηλεκτρονικά την αίτηση που βρίσκεται στον ιστοχώρο της Άνοιξης της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα,
http://www.springday2010.net/ww/el/pub/spring2010/misc/registration.cfm. Η εγγραφή είναι πολύ απλή και δεν είναι
δεσμευτική.
Πιστοποιητικό συμμετοχής στην Άνοιξη της Ευρώπης θα δοθεί στα σχολεία που θα εγγραφούν στο πρόγραμμα
καθώς και στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
Για ερωτήματα που αφορούν στη διαδικασία εγγραφής του σχολείου, στις δραστηριότητες, στους διαγωνισμούς
κλπ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον παιδαγωγικό σύμβουλο του προγράμματος κ. Λίνο Βίγκλα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kvigklas@sch.gr.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει την αναγκαία στήριξη στις εκδηλώσεις ενισχύοντας τις
εθνικές πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του προγράμματος. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου είναι στη
διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφόρηση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού (minister@ypepth.gr)
2. Γραφείο Υφυπουργού κας Εύης Χριστοφιλοπούλου
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (gengram@ypepth.gr)
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
5. Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας
6. Γραφείο Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης
7. Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
8. Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Καινοτόμων Δραστηριοτήτων
10. E-emphasis@sch.gr

