
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

ERASMUS+  2020-2022 

Λαμβϊνοντασ υπόψη τουσ ςτόχουσ του 

Ευρωπαώκού Προγρϊμματοσ ERASMUS+ 

- χϋδιο «υμπρϊξεισ Ανταλλαγών 

μεταξύ χολεύων ΚΑ229», Σομϋασ χολικόσ Εκπαύδευςησ ERASMUS+, το 1ο 

Γυμνϊςιο Μελιςςύων ςυμμετϋχει ωσ εταύροσ ςε διετϋσ πρόγραμμα με κωδικό 

ταυτοπούηςησ Ε10240921.  

Τίτλοσ έργου: “Jump On-board Your Fully Unprejudiced 

Life” («Καλωςορύςατε ςε μύα πραγματικότητα χωρύσ 

προκαταλόψεισ» 

Συμμετέχουςεσ χώρεσ: Βουλγαρύα, Σουρκύα, Ρουμανύα, 

Ελλϊδα, Πολωνύα και λοβακύα 

Υπεύθυνεσ υλοποίηςησ: κα Ζωγοπούλου Αθαναςύα, κα 

Καρυωτϊκη Μαρύα, κα Λϋλε Χρυςούλα 

Νόμιμη εκπρόςωποσ: κα Μαραβϋλια οφύα 

Βαςικόσ ςτόχοσ : H  ςυμπερύληψη  και η καλλιϋργεια  του διαπολιτιςμικού 

ςεβαςμού. 

 

Εκπαιδευτικοί και Παιδαγωγικοί Στόχοι  

Η αλληλεπύδραςη μεταξύ ατόμων από διαφορετικό πολιτιςμικό περιβϊλλον 

μπορεύ να οδηγόςει ςτο διαπολιτιςμικό ςεβαςμό, ςτην ανεκτικότητα, ςτην 

αναγνώριςη και την αποδοχό του διαφορετικού, καθώσ και ςτην όςμωςη που 

δημιουργεύται από τη ςυνύπαρξη ατόμων και ομϊδων με πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ 

για μύα ειρηνικό Ευρώπη που τη διϋπουν οι δημοκρατικϋσ αξύεσ και ο 

διαπολιτιςμικόσ ςεβαςμόσ. 

 Με αυτό το δεδομϋνο, το ςχολεύο μασ ςυμμετϋχει ςτο χϋδιο Δρϊςησ με θϋμα 

ϋργου : «Οι δρόμοι του ελληνιςμού, δρόμοι φιλίασ και ςυνεργαςίασ χωρίσ 

προκαταλήψεισ». Με το ϋργο αυτό αναμϋνεται: 

● Να αναπτύξουν οι μαθητϋσ ςτϊςεισ, αξύεσ και ςυμπεριφορϋσ ςτο πλαύςιο 

μύασ πολυπολιτιςμικόσ κοινωνύασ μϋςω τησ επικοινωνύασ και 

αλληλεπύδραςησ με τον πολιτιςμικό «Άλλο».  

● Να κατανοόςουν τον πλουραλιςμό που διϋπει τη ςημερινό κοινωνύα. 

● Να καλλιεργόςουν την αποδοχό και το ςεβαςμό τησ διαφορετικότητασ.  

● Να αποδυναμώςουν φαινόμενα ξενοφοβύασ και ρατςιςμού. 



● Να κατανοόςουν ότι οι διαφορετικϋσ πολιτιςμικϋσ ταυτότητεσ και 

παραδόςεισ ςυνυπϊρχουν, ςυνδιαλϋγονται και δημιουργούν χωρύσ 

προκαταλόψεισ, αποκλειςμούσ και ςτιγματιςμό. 

● Να καλλιεργηθεύ η ευαιςθηςύα των μαθητών, το αύςθημα αλληλεγγύησ, 

ςυνεργαςύασ και ενςυναύςθηςησ.  

● Να προωθηθεύ η ανταλλαγό εμπειριών, οι ορθϋσ πρακτικϋσ και η 

καινοτομύα προκειμϋνου να βελτιωθούν οι βαςικϋσ γνωςτικϋσ και 

κοινωνικϋσ δεξιότητεσ των μαθητών.  

● Να αναπτυχθεύ η δημιουργικότητα και η 

ευθύνη των μαθητών με τη ςυμμετοχό 

τουσ ςτο ςχεδιαςμό, την οργϊνωςη και 

τη διϊχυςη των αποτελεςμϊτων ςε 

τοπικό και διεθνϋσ επύπεδο.  

● Να αναπτύξουν οι μαθητϋσ τισ ψηφιακϋσ 

τουσ δεξιότητεσ. 

● Να γύνουν αντιληπτϊ η ιςτορύα και «οι 

δρόμοι του ελληνιςμού» ςτην Ευρώπη (οι οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ 

επαφϋσ & επιρροϋσ), η προςφυγιϊ και η ξενιτιϊ των Ελλόνων. 

● Να προβληθεύ ο ελληνικόσ πολιτιςμόσ και η τοπικό κληρονομιϊ μϋςω 

εργαςτηρύων και διεθνών εκδηλώςεων.  

● Να μελετηθεύ το επύπονο ταξύδι του ελληνιςμού όπωσ εκφρϊζεται ςτο 

δημοτικό μασ τραγούδι, ςτη λαώκό μασ παρϊδοςη και ςτη λογοτεχνύα μασ 

από την αρχαιότητα ϋωσ ςόμερα. 

● Να μελετηθεύ η αρχιτεκτονικό και ο ςκοπόσ δημιουργύασ των πϋτρινων 

γεφυριών (διϊςπαρτα ςτην Ελλϊδα και τα Βαλκϊνια) ωσ κοινού 

πολιτιςτικού ςτοιχεύου και διαύλου επικοινωνύασ των λαών τησ 

βαλκανικόσ, καθώσ και να προχωρόςουν ςτο ςχεδιαςμό και την 

καταςκευό ςχετικόσ μακϋτασ. 

● Να ςυνειδητοποιόςουν τη διαχρονικό αξύα τησ καταςκευόσ ςημαντικών 

ϋργων υποδομόσ μϋςω ςυγκρύςεων και παραλληλιςμών. 

● Να δραματοποιόςουν δημοτικϊ 

τραγούδια-παραλογϋσ που 

αφορούν ςτο κτύςιμο αυτών των 

γεφυριών, κοινϊ  με  τουσ λαούσ 

τησ Βαλκανικόσ. 

● Να χρηςιμοποιηθεύ η λογοτεχνύα 

μασ ωσ μϋςο πολιτιςμικού 

διαλόγου (λογοτεχνύα τησ 

προςφυγιϊσ, λογοτεχνύα τησ 

ξενιτιϊσ).  

 


