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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Υλοποίηση Σχεδίου Erasmus+, Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ 
Σχολείων (ΚΑ229) με τίτλο N.H.M.A. - Noesis. History. Memory. 
Action."You and me in time..." με Συντονιστικό Σχολείο το 8ο Δημοτικό 
σχολείο Ευόσμου «Μανόλης Ανδρόνικος» και μετακίνηση 3 
εκπαιδευτικών του Σχολείου στην Πάφο της Κύπρου. 

 

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου «Μανόλης Ανδρόνικος», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Erasmus+, υλοποιεί Σχέδιο Erasmus+ Κα229 με κωδικό 2019-1-EL01- KA229-
062592 και τίτλο: N.H.M.A. - Noesis. History. Memory. Action. "You and me in time...". Το 
σχολείο μας είναι το Συντονιστικό Σχολείο και οι εταίροι μας είναι 4 σχολεία από την 
Κύπρο, την Λετονία, την Ισπανία και την Γαλλία. Το Σχέδιο θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 
του 2021. 

Σκοπός του Σχεδίου μας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές μας την Ευρωπαϊκή Ιστορία. Τα 100 
χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και  το πρόγραμμα «EUROPE 2020» για την 
εκπαίδευση στάθηκαν η  αφορμή για να σκεφτούμε  τις σύγχρονες διαστάσεις των 
ιστορικών γεγονότων και φαινομένων. 
Η επεξεργασία και ο αναστοχασμός (νόηση – Noesis)  των κοινωνικών και ιστορικών 
εξελίξεων διαμορφώνουν και επηρεάζουν την ατομική και συλλογική στάση. Συνεπώς, η 
απόκτηση ερμηνευτικών εργαλείων για την ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας 



αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό στόχο για την διαμόρφωση στάσεων, αντιλήψεων, 
δράσεων και θέσεων της σχολικής κοινότητας. 
Η ιστορία (History) κατέχει ιδιαίτερο ρόλο είτε ως αφορμή είτε ως γεγονός στην ανάλυση 
συμβάντων και στην συγκρότηση ιδεών, αλλά και στην προσωπική δράση μέσα στην 
κοινωνία. 
Η μνήμη (Memory), συλλογική ή ατομική, διαπερνά   ολοκληρωτικά τη ζωή των ανθρώπων 
και των κοινωνιών, καθώς χωρίς αυτή δεν νοείται και δεν διαμορφώνεται η εικόνα ενός 
τόπου ή μιας προσωπικότητας.   
Τέλος, η δράση (Action) υπάρχει ως κυρίαρχη πρακτική που διαμορφώνει και 
διαμορφώνεται από την κοινωνία, τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις εκάστοτε αντιλήψεις. 
Την ίδια στιγμή η δράση δείχνει το πώς  οι εκάστοτε κοινότητες ή πρόσωπα αντιδρούν στα 
κοινωνικά φαινόμενα.  
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα πλέγμα εννοιών που  επηρεάζει τα πρόσωπα και τις 
κοινωνίες και ταυτόχρονα επηρεάζεται από αυτά.  
Η ακροστιχίδα των αγγλικών λέξεων Noesis – History – Memory – Action φτιάχνουν την 
ελληνική   λέξη «νήμα – ΝΗΜΑ», το νήμα, ο ιστορικός χρόνος,  που συνδέει τους/τις 
κατοίκους  μιας περιοχής με το σήμερα.  
Στα πλαίσια του παραπάνω σχεδίου Σχολικών Ανταλλαγών Erasmus+ στο Δημοτικό Σχολείο 
Πόλης Χρυσοχούς της Κύπρου όπου συμμετείχαν σχολεία από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη 
Λετονία και φυσικά το 8ο  Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, πραγματοποιήθηκε η 1η Διακρατική 
Δραστηριότητα από 18 - 22 Νοεμβρίου 2019. 
Στην πενθήμερη Διακρατική Δραστηριότητα στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκαν δράσεις για 
τους εκπαιδευτικούς όπως παρουσίαση των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων για την 
μελέτη της ιστορίας και τη χρήση των ιστορικών πηγών, γνωριμία με την ιστορία, την 
παράδοση και τον πολιτισμό της Κύπρου - επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικά μνημεία, 
χώρους που τελούν υπό την προστασία της UNESCO, καθώς και αξιολόγηση του σχεδίου. 
Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 12 εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες, οι οποίοι μαζί με 
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου της Πόλης Χρυσοχούς της επαρχίας της Πάφου, 
υλοποίησαν τις δραστηριότητες που προέβλεπε το πρόγραμμα.  
Βασικός στόχος των δράσεων ήταν η ανταλλαγή ορθών πρακτικών - προσφέροντας στους 
εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να σχεδιάζουν 
και να οραματίζονται τρόπους και λύσεις αντιμετώπισης των θεμάτων της σύγχρονης 
ιστορίας, τους τρόπους με τους οποίους η μελέτη της ιστορίας της Ευρώπης από τον 1ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να 
κατανοήσουν  τη διαμόρφωση του χάρτη της Ευρώπης, τις μετακινήσεις των πληθυσμών 
και τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τους λαούς στο πέρασμα των χρόνων. 
Η 1η Διακρατική συνάντηση - δραστηριότητα στην Κύπρο ήταν για όλους τους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μια ξεχωριστή εμπειρία. Όλες οι δράσεις παρείχαν 
ευκαιρίες για πλούσιες παιδαγωγικές εμπειρίες και δεξιότητες από ένα ευρύ φάσμα 
τομέων γνώσης και προώθησαν την επίτευξη των απαραίτητων εκπαιδευτικών στόχων 
όπως η ανάπτυξη κοινωνικής, πολιτισμικής και ιστορικής συνείδησης και αξιών. 
Οι αντιπροσωπείες των εκπαιδευτικών επέστρεψαν την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2019 
στις πατρίδες τους και τα σχολεία τους για να εφαρμόσουν αλλά και να μεταδώσουν τις 
νέες γνώσεις και εμπειρίες. 
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