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MY INVOLVEMENT AS A 
EUROPEAN WITH 
REFUGEE CHILDREN

ΣΤΟΧΟΣ: Η καλλιέργεια 
της ανεκτικότητας και της 
διαπολιτισμικής 
ευαισθησίας στους 
μαθητές μας, 
προκειμένου να 
συνυπάρξουν μέσα κι 
έξω από τα σχολεία με 
παιδιά πρόσφυγες, 
παιδιά από διαφορετικά 
πολιτισμικά 
περιβάλλοντα

INVENTORS AND 
INNOVATORS - OUR 
HERITAGE AND OUR 
FUTURE

ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές μας να 
γνωρίσουν σπουδαίους 
εφευρέτες του 
παρελθόντος και να 
εμπνευστούν από αυτούς 
στη δημιουργία νέων 
εφευρέσεων και 
καινοτομιών. Ταυτόχρονα 
η γνωριμία με τη 
διαδικασία ίδρυσης μιας 
επιχείρησης. 



» 1. Gotthold-Ephraim-Lessing, Kamenz, Saxony
Germany

» 2. 1o PEIRAMATIKO GEL THESSALONIKIS 
"MANOLIS ANDRONIKOS"

» 3. Sumarska i drvodjeljska skola Karlovac, 
Karlovac, Croatia 

» 4. Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry, 
France



» Κεραμιδάς Κωνσταντίνος, διευθυντής

» Αντικουλάνη Κυριακή
» Γρηγοριάδου Αναστασία
» Γρηγοριάδου Κυριακή
» Ζήκου Ιωάννης
» Κοκκινίδου Αυγή 
» Μιχαηλίδου Χριστίνα 
» Σαλονικίδης Δημήτριος 
» Συκάς Θεοδόσιος



» 1. 9/2017: Transnational project meeting (only 
teachers) Kamenz Germany

» 2. 12/ 2017: Project meeting (with 6 students)
Thessaloniki Greece

» 3. 04/ 2018: Project meeting (with 6 students)
Chateau Thierry, France

» 4. 10/ 2018: Project meeting (with 6 students)
Karlovac, Croatia

» 5. 03/ 2019: Project meeting (with 6 students
Kamenz, Germany

» 6. 06/ 2019: Transnational Project meeting (only 
teachers) Thessaloniki, Greece



» Διαπολιτισμική επιμόρφωση από εξωτερικό 
φορέα- πολλαπλασιασμός της από τους  
συμμετέχοντες στις συναντήσεις καθηγητές και 
μαθητές

» Αυτόνομη ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε κάθε 
σχολείο (π.χ. ερευνητικό έργο, θεατρικά 
δρώμενα, συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής ή 
φωτογραφίας, δράσεις ενημέρωσης και 
ακτιβισμού, επισκέψεις, μετακλήσεις…)

» Παρουσίαση κι ανάλυσή τους σε κάθε 
συνάντηση, προβολή των βέλτιστων πρακτικών. 



«Supported by the project coordinator of their school,

the participating teachers and the school staff, the

participating students will then act as intercultural

ambassadors. This means they will not only bring back

their results and reflections from the meeting to their

particular school environment but also initiate project

activities for and with their schoolmates. All activities

are intended to work towards the objective of

establishing an open, inclusive and welcoming school

culture».



» 1. Trgovačka škola, Ζάγκρεπ, Κροατία
» 2. 1o PEIRAMATIKO GEL THESSALONIKIS 

"MANOLIS ANDRONIKOS", 
» 3. Bromma gymnasium, Στοκχόλμη, 

Σουηδία 
» 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 

Barlinek, Πολωνία
» 5. Freie Christliche Schule, Freiburg, 

Γερμανία



» - Κεραμιδάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής

» - Αντικουλάνη Κυριακή
» - Αχιλλέως Κλαίρη
» - Γκράτζιου Βασιλική
» - Γρηγοριάδου Αναστασία
» - Γρηγοριάδου Κυριακή
» - Ζήκου Ιωάννης
» - Μεμετζίδης Γεώργιος
» - Μιχαηλίδου Χριστίνα
» - Παπαδόπουλος Σταύρος
» - Ποιμενίδου Δέσποινα



» 1. 11/2017 : Transnational project meeting (only 
teachers)  Zagreb Croatia

» 2. 03/ 2018:  Project meeting (with 4-5 students)   
Freiburg, Germany

» 3. 05/ 2018 : Project meeting (with 4-5 students)   
Bromma, Stockholm, Sweden

» 4. 10/ 2018:  Project meeting (with 4-5 students)    
Zagreb, Croatia

» 5. 03/ 2019:  Transnational Project meeting (only 
teachers),  Thessaloniki, Greece

» 6. O5/ 2019:  Project meeting (with 4-5 students)    
Barlinek, Poland



» Έρευνα για εφευρέτες και «καινοτόμους» παρελθόντος
» Διδακτικό εγχειρίδιο για την καινοτομία με σχέδια 

μαθημάτων πάνω στο υλικό 
» Posters πάνω στο υλικό (5 για εφευρέτες του 

παρελθόντος και 5 για εφευρέτες του παρόντος)
» Παρουσιάσεις πάνω στο υλικό 
» Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την καινοτομία με 

κουίζ και παιχνίδια πάνω στο υλικό
» Καινούρια εφεύρεση
» Εικονική επιχείρηση που θα «εκμεταλλεύεται 

εμπορικά» την επιχείρησή μας…
» Δράσεις (διαγωνισμό logo, επισκέψεις, Ημέρα 

εφευρετών κλπ) 



» Το υλικό και των δύο προγραμμάτων θα παραχθεί 

μέσα από μαθήματα, projects, ομίλους, δράσεις του 

σχολείου.

π.χ. Projects για τους πρόσφυγες ή την καινοτομία, 

Όμιλος αρχαιολογίας, Όμιλος μουσικής , Ιστορία 

Α΄Λυκείου, Αρχαία Α΄Λυκείου,  Στοιχεία Θεατρολογίας 

Α΄Λυκείου, Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Α΄Λυκείου, 

Λογοτεχνία Β΄Λυκείου, επισκέψεις σε Μουσεία κλπ … 



» Καταγραφή-τεκμηρίωση των δράσεων με 

φωτογραφίες, βίντεο, ηλεκτρονικό υλικό κλπ

» Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου, στις 

ιστοσελίδες των προγραμμάτων, σε fb, 

eTwinning κλπ

» Δράσεις διάχυσης (π.χ. Ημέρα Προσφύγων, 

Παγκόσμια Ημέρα Εφευρετών κλπ)


	ΝΕΑ ERASMUS+ KA2 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
	Slide Number 2
	ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»
	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΥΣ «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»
	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»
	ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	Slide Number 7
	ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ «ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ»
	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΥΣ «ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ»
	ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ «ΕΦΥΡΕΤΕΣ»
	ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ; 
	ΔΙΑΧΥΣΗ -ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

