
Το Γυμνάσιο Αρχανών βρίσκεται στην
ιστορική και πανεύμορφη κωμόπολη των
Αρχανών, σε υψόμετρο 400 μ.. Απέχει 15 χλμ.
από την πόλη του Ηρακλείου και 7 χλμ από
τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Στο σχολείο μας φοιτούν 247 μαθητές, ενώ ο
σύλλογος των καθηγητών απαρτίζεται από
έμπειρους και καταρτισμένους
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.  

To σχολείο είναι βιοκλιματικό ενώ όλοι οι
χώροι του είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. 

Κάθε αίθουσα είναι πλήρως εξοπλισμένη με
διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροβολέα, φορητό
ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηχεία. 

Διαθέτει,επίσης, αίθουσα εκδηλώσεων και
πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια
πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικής και
ένα μεγάλο αύλειο χώρο με γήπεδο βόλεϊ,
μπάσκετ και θεατράκι. 

Τα τελευταία χρόνια στο σχολείο μας
λειτουργούν τμήματα ένταξης για παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες.
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εξασφαλίζει απλούστερη πρόσβαση σε ευκαιρίες
χρηματοδότησης ΚΑ1 και 
επιβεβαιώνει ότι το σχολείο μας διαθέτει
επιχειρησιακή ικανότητα και μέσα για να
οργανώνει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες
κινητικότητας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
προσπάθειας ανάπτυξης του σχολείου και
βελτίωσης του έμψυχου δυναμικού του.

Το Γυμνάσιο Αρχανών είναι διαπιστευμένο
σχολείο Erasmus για τα έτη 2021 - 2027. 
Η διαπίστευση Erasmus: 

Τη διετία 2019 - 2021 εγκρίθηκαν για το σχολείο μας
από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (IKY), τέσσερα
(4) σχέδια Erasmus+ KA2, τρία (3) εκ των οποίων
έλαβαν παράταση μέχρι τον Αύγουστο του 2022
λόγω της covid-19.

" Let's visit my home town", με κωδικό 2019-1-
PL01-KA229-065056_4. Aπό το σχολείο μας
συμμετέχουν τέσσερις (4) καθηγητές και
δεκαοκτώ (18) μαθητές. Το σχολείο- συντονιστής
είναι το Szkola Podstawowa nr 47 z Oddzialami
Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy από την
Πολωνία και συμμετέχουν ακόμη ένα σχολείο
από την Ιταλία και ένα από την Πορτογαλία. 
“Children rights in digital stories”, με κωδικό
2019-1-SK01-KA229-060677_4 . Από το σχολείο
μας συμμετέχουν τέσσερις (4) καθηγητές και
είκοσι (20) μαθητές. 

Το πρώτο σχέδιο ΚΑ2 με τίτλο “Living with the
climate change” και κωδικό 2019-1-FRO-KA229-
062750_5 ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021.
Σχολείο συντονιστής ήταν το College Jacques
Monod από την Γαλλία. Τα υπόλοιπα σχολεία που
συμμετείχαν ήταν από την Ιταλία, την Ισπανία, την
Πορτογαλία και την Λιθουανία. Από το σχολείο μας
συμμετείχαν εικοσιτέσσερις (24) μαθητές και εννέα
(9) καθηγητές. Οι τέσσερις κινητικότητες
πραγματοποιήθηκαν εικονικά (virtual mobility) λόγω
της Ccovid-19. H πρώτη κινητικότητα
πραγματοποιήθηκε στο Sferracavallo της Σικελία
όπου τέσσερις (4) μαθητές μας φιλοξενήθηκαν σε
οικογένειες κατά τη παραμονή τους εκεί.

 

Τα υπόλοιπα τρία (3) σχέδια που βρίσκονται ακόμα
σε ισχύ είναι:

Πόρτο, “Βελτίωση της διαχείρισης του σχολείου:
από το ατομικό στο συλλογικό”.
Βαλένθια, “4 εργαλεία για καινοτόμο εκπαίδευση ”.
Παρίσι, “ICT based class” (χρήση της τεχνολογίας
στην εκπαιδευτική διαδικασία).
Ρώμη, “Αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και
στρατηγικές συμπερίληψης για μαθητές με
λιγότερες ευκαιρίες”.
Βρυξέλλες, " Καινοτόμες εφαρμογές μαθηματικών
και επιστημών"

Το σχολείο- συντονιστής είναι το Zakladna Skola
από την Σλοβακία και συμμετέχουν ακόμα ένα
σχολείο από την Ιταλία και ένα από την Πορτογαλία.
Η πρώτη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο του 2020 στο Hummene της
Σλοβακίας.
“ European language leaders”, με κωδικό 2019-1-
UK01-KA229-061562_3 . Από το σχολείο μας
συμμετέχουν τέσσερις (3) καθηγητές και δέκα (10)
μαθητές. Το σχολείο-συντονιστής είναι το Thomas
Deacon Education Trust T/A Queen Katharine
Academy από to Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετέχει
ένα ακόμα σχολείο από τη Γαλλία.

Τη διετία 2019 - 2021 το σχολείο μας συμμετείχε,
επίσης, με πέντε καθηγητές σε ένα πρόγραμμα ΚΑ1
με τίτλο “Μέθοδοι διδασκαλίας και διαχείρισης
τάξης για ίσες ευκαιρίες μάθησης” με κωδικό
2019-1-EL01-KA101-061359. 
Σεμινάρια:


