
«Είμαστε Ευρωπαίοι, Είμαστε ίσοι»

Πρόγραμμα Εράσμους+

Συνεργασία σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών



ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΙ

Διάρκεια: 2 χρόνια 

Αρχή: 1 Σεπτεμβρίου 2018 

Λήξη: 31 Αυγούστου 2020

Θέματα:

 διαφορετικές εθνότητες, 

 θρησκείες, 

 φύλο, 

 ηλικιωμένοι, 

 άτομα με αναπηρία, 

 μετανάστευση, 

 σεξουαλικός προσανατολισμός.



ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 ΙΣΠΑΝΙΑ (συντονιστικό σχολείο)

 ΙΤΑΛΙΑ

 ΕΛΛΑΔΑ



ΚΟΡΔΟΒΑ / ΙΣΠΑΝΙΑ



ΚΟΡΔΟΒΑ / ΙΣΠΑΝΙΑ

 Τη διαρρέει ο ποταμός Γουδαλκιβίρ

 326.609 κάτοικοι (2016)

 Το ιστορικό κέντρο της πόλης 

ανακηρύχθηκε το 1984 Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την 

UNESCO. 



IES GUADALQUIVIR

 Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 160 μαθητές, 12 έως 18 ετών  

 30 καθηγητές



IES GUADALQUIVIR

 Βρίσκεται στην πιο μειονεκτική περιοχή της 

πόλης και φιλοξενεί μια πολυεθνική 

κοινότητα Ρομά, Βορειοαφρικανών και 

Ευρωπαίων από τις ανατολικές χώρες.



SAN NICANDRO GARGANICO / ΙΤΑΛΙΑ



SAN NICANDRO GARGANICO / ΙΤΑΛΙΑ

 Βρίσκεται σε ένα συγκρότημα λόφων, 

ανάμεσα στις λίμνες της Λέσινας και του 

Βάρανο. 

 Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής είναι 

πλούσιο σε χαράδρες, σπήλαια και πηγές.

 15.805 κάτοικοι



SCUOLA SECONDARIA DI GRADO 

“D’ALESSANDRO-VOCINO”

 Το σχολείο έχει περίπου 400 μαθητές, 

ηλικίας 11 έως 14 ετών και 42 καθηγητές. 

 Μεταξύ των μαθητών υπάρχει ένας 

αριθμός νέων που προέρχονται από 

οικογένειες μεταναστών από το Μαρόκο 

και την Αλβανία και άτομα με αναπηρία.



ΝΑΟΥΣΑ / ΕΛΛΑΔΑ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

 IES Guadalquivir:

Inmaculada Mediavilla (Διευθύντρια), Julia Gracia (συντονίστρια)

 D’Alessandro Vocino: 

Incoronata Di Tullio (Διευθύντρια), Giovanna Della Monica (συντονίστρια)

 3ο Γυμνάσιο Νάουσας:

Ιωάννης Βαρθολομαίος (Διευθυντής), Μάρθα Καρβουνίδου (συντονίστρια)



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Γιωτόπουλος Παναγιώτης

 Ζαφειρίου Απόστολος

 Κουτσογιάννη Αικατερίνη

 Μπιτζιόγλη Αθηνά

 Μπουνόβα Σαλώμη

 Νούση Ευδοξία

 Πέιου Αθηνά

 Τσίτση Ολυμπία



ΜΑΘΗΤΕΣ

 Βραχυπρόθεσμοι στόχοι

Η ενθάρρυνση συμμετοχής των μαθητών μέσα από τις συνεργασίες με τα άλλα σχολεία για να 

αναπτύξουν προσωπικές, κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες.

 Μεσοπρόθεσμοι στόχοι

Να βελτιωθεί η συμμετοχή τους μέσα στην τάξη και να αναπτυχθούν γλωσσικά και  ψηφιακά.

 Μακροπρόθεσμοι στόχοι

Να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να ενταχθούν κοινωνικά.



ΓΟΝΕΙΣ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 Η συνεργασία μεταξύ τους και η συμμετοχή τους στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 

για τη στήριξη των παιδιών τους.



ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ Ή 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

 26 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Γλωσσών 

 27 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Νύχτα 
Ερευνητών

 1 Οκτωβρίου: Διεθνής Ημέρα των 
Ηλικιωμένων 

 11 Οκτωβρίου: Ημέρα Εράσμους

 4 Νοεμβρίου: CV Europass 

 15 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα ενάντια στο 
εκφοβισμό (ΛΟΑΤΚΙ)

 3 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία 

 18 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα 
Μεταναστών

 17, 27 Ιανουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα 
Θρησκείας και Ημέρα μη Βίας

 8 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γυναικών 

 13, 20 Μαρτίου: Ημέρα «π» και πείραμα του 
Ερατοσθένη

 8 Απριλίου: Διεθνής Ημέρα Ρομά 

 27 Απριλίου-3 Μάϊου: Εβδομάδα Νέων της 
Ευρώπης

 9 Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης 

 20 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων



ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 Ιανουάριος 2020 - συνάντηση εκπαιδευτικών στην Ιταλία. Παρακολούθηση του project.

 Μάρτιος 2020- συνάντηση μαθητών, συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς στην Ιταλία.



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 Γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών στα αγγλικά. 

 Η σωστή συμπεριφορά και η καλή συνεργασία. 

 Η συχνή παρουσία στις συναντήσεις.

 Η συμμετοχή στις δράσεις και η συνέπεια σε ό,τι αναλαμβάνουν. 

 Αν οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι παραπάνω, θα γίνει κλήρωση.



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Υπεύθυνη δήλωση γονέων ή κηδεμόνων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 Υπεύθυνη δήλωση γονέων ή κηδεμόνων για την άδεια ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του 

μαθητή στο διαδίκτυο και χρήσης του υλικού που θα παραχθεί.

 Εγγραφή στο e-twinning.

 Εργασίες για το Project.

 Συμμετοχή μόνο σε μια μετακίνηση εκτός αν υπάρχει διαθεσιμότητα. 

 Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που δε μετακινηθεί ο μαθητής.



ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

 Twinspace: We are European, We are Equal 

 Twitter: @We_are_European

 Facebook: We are European, We are Equal 

 Instagram: we_are_european

 Youtube: We are European We are Equal



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν δηλώσεις για να τις υπογράψουν οι γονείς τους 

και να τις φέρουν τη Δευτέρα 16-9-19.

 Στην Ιταλία θα ταξιδέψουν 14 μαθητές. Προηγούνται αυτοί που εργάστηκαν την περσινή 

χρονιά και δεν έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία. Ασφαλώς, πρέπει να πληρούν τις 

προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. 

 Η ενημέρωση γίνεται γιατί υπάρχουν κενές θέσεις. Γίνε ΕΣΥ αυτός που θα συμμετέχει στο 

πρόγραμμα και στο ταξίδι στην Ιταλία.



DISARMING ΒΟΧ PROJECT

 Σας καλούμε να βοηθήσετε στη 

δημιουργία ενός γλυπτού 4 μέτρων στην 

Νυρεμβέργη της Γερμανίας 

προσφέροντας ένα πλαστικό παιχνίδι 

βίας.

 Πάνω στο παιχνίδι να βάλετε ένα 

αυτοκόλλητο με το μικρό όνομά σας, 

ηλικία, πόλη, χώρα.

 Με το συμβολικό αφοπλισμό του 

δωματίου σας θα χτιστεί ένας «ναός» για 

την ειρήνη.

 Τα παιχνίδια θα πρέπει να τα φέρετε μέχρι 

τις 20 Σεπτεμβρίου.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!


