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Θέμα: «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 – χάραξη πολιτικής–με τίτλο: 
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”» 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Teacher4Europe ξεκίνησε το ταξίδι του από το σχολικό 
έτος 2011-2012 και σήμερα αριθμεί εκατοντάδες εκπαιδευτικούς ως μέλη του δικτύου οι 
οποίοι όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις στα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της Χώρας. Για τα αποτελέσματα της 
δράσης μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί στη διεύθυνση: 
http://www.teachers4europe.gr/results/  για projects που υλοποιήθηκαν μέχρι το 2016-17, 
ενώ τα σχέδια που υλοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2017-18 φιλοξενούνται στη διεύθυνση: 
https://www.teachers4europe.gr/repository/t4e-projects . 

Από το σχολικό έτος 2018-2019 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Teachers4Europe 
μετασχηματίζεται σε Erasmus+ KA3 – χάραξη πολιτικής–με τίτλο “Teachers4Europe: Setting 
an Agora for Democratic Culture”, το οποίο επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να 
υλοποιηθεί από τις 31.12.2018-31.12.2021. 

Με την μετεξέλιξη αυτή του πρόγραμμα αναβαθμίζεται και επεκτείνεται σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μέσω της Έδρας 
Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Αναλυτικά οι εταίροι της Σύμπραξης είναι οι ακόλουθοι: 
• Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς-Ελλάδα, Συντονιστής του Έργου 
• Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
• Ελληνική Επιτροπή της UNESCO 
• Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Κύπρος 
• Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover-Γερμανία 
• UniversitateaBabeș - Bolyai – Ρουμανία 
• St Margaret College, Μάλτα 
• EURACTIV –Ηνωμένο Βασίλειο 
• Learn to Change – Change to Learn[L2C] - Γαλλία 

Οι συμμετέχουσες χώρες στην πρόταση είναι η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η 
Μάλτα, και η Ρουμανία, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα δικά τους Δίκτυα “T4E”, 
αναβαθμίζοντας την καλή ελληνική πρακτική. Με τη δημιουργία και διάδραση των δικτύων 
θα ενισχυθεί η ανάδειξη εκπαιδευτικών πρακτικών με στόχο την ενίσχυση των συστημάτων 
των πέντε χωρών, χωρίς να απολεσθεί η εθνική ιδιοσυστασία. Αντίθετα, θα γίνει κύριος 
μοχλός ανάπτυξης του ευρωπαϊκού οράματος, της σύσφιξης των σχέσεων, της 
αλληλεξάρτησης, της συναδέλφωσης, της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. 

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο επαναπροσδιορισμός σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο των ευρωπαϊκών αξιών για τη δημοκρατία, όπως και της έννοιας της αγοράς. Η 
αγορά, πρέπει να ξαναγίνει ο τόπος άσκησης του ελεύθερου διαλόγου αλλά και της ενεργούς 

http://www.teachers4europe.gr/results/
http://www.teachers4europe.gr/results/
http://www.teachers4europe.gr/results/
https://www.teachers4europe.gr/repository/t4e-projects
https://www.teachers4europe.gr/repository/t4e-projects
https://www.teachers4europe.gr/repository/t4e-projects


 

συμμετοχής και της λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση. Η Αλληλεγγύη και η Συνεργασία 
μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών πρέπει να επικρατήσουν έναντι του Ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, το “T4E” στοχεύει: 

α) να υποστηρίξει τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τους οποίους 
τοποθετεί στο επίκεντρο μιας λειτουργούσας, αλληλέγγυας, δημοκρατίας 
β) να προωθήσει τη γνώση για την ΕΕ, την ιστορία της, τη λειτουργία, τις πολιτικές 
και τις στρατηγικές της, 
γ) να προωθήσει την κατανόηση της συμμετοχής στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και στους τρόπους λήψης αποφάσεων 
δ) να ενισχύσει την κατανόηση και την οικειοποίηση των αξιών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΕΕ, εκτιμώντας τον δημοκρατικό πολιτισμό ως βασική αξία της ΕΕ 
με απώτερο σκοπό να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

Μετά από τα όσα αναφέρονται προηγούμενα καλούμε: 
         i.            Τους εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει πρόγραμμα/τα τα 
προηγούμενα χρόνια και επιθυμούν να συνεχίσουν να ανήκουν στο δίκτυο Τ4Ε, αλλά 
και να υλοποιήσουν κάποιο σχέδιο εργασίας να το εντάξουν στον ετήσιο 
προγραμματισμό τους ή να ξεκινήσουν την υλοποίησή του, αναμένοντας νεότερες 
οδηγίες μετά τον Δεκέμβριο. 
    ii.            Τους εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στο δίκτυο εκπαιδευτικών 
Τ4Ε, αλλά επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό και να υλοποιήσουν σχετικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να λάβουν υπόψη τους το παρόν έγγραφο στον ετήσιο 
προγραμματισμό τους και να αναμένουν ενημέρωση μετά τον Δεκέμβριο. 

  
  
Οι Ambassadors4Europe Νοτίου Αιγαίου 

Για την Πρωτοβάθμια Για τη Δευτεροβάθμια 
  

Σκάρκος Χρήστος 
skarkchr@gmail.com 

Αμασόγλου Άννα 
anamasoglou@yahoo.gr 

Φαρασόπουλος Νεκτάριος 
nektariosf@gmail.com 

Μουλά Ευαγγελία 
moulaevang@gmail.com 

  
 


