
Erasmus + 
To  Erasmus  +  είναι  το  Πρόγραμμα  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  που 

καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευση, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και 

του  Αθλητισμού  κατά  την  περίοδο    1/1/2014  μέχρι  31/12/2020. 

ΤοErasmus  +  διαδέχεται  και  αντικαθιστά  τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Δια  Βίου  Μάθησης,  Νέα  Γενιά,  Erasmus  Mundus,  Tempus,  Alpha. 

Edulink     και άλλα διμερή προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες. 

Το Πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε όλους τους τομείς της Δια Βίου 

Μάθησης  (  της Σχολικής Εκπαίδευσης,  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

της  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  κατάρτισης,  της  Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων) καθώς και στους τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. 

 Το σχολείο μας έχει εγκριθεί και  συμμετέχει σε τριετές πρόγραμμα με 

θέμα  ‘YOUropeans on the move – migration between  integration and 

tradition”.  Το  θέμα  ,  πολύ  επίκαιρο  στις  μέρες  μας,  διερευνάται  από 

πολλές σκοπιές, όπως φιλολογικά, ιστορικά, μουσικά, κ.τ.λ.  

Συγκεκριμένα : 

Το θέμα "”YOUropeans on the move – migrants between integration and 
tradition“»  είναι  ένα  έργο  που  επιβάλλει  σ’  εμάς  ως  Ευρωπαίους  να 
γνωρίσουμε περισσότερο ένα φαινόμενο , το οποίο είναι γενικά φανερό 
δημόσια , αλλά δεν μας απασχόλησε περαιτέρω. Ωστόσο , το φαινόμενο 
της μετανάστευσης μας επηρεάζει περισσότερο απ’ ό τι νομίζουμε στην 
καθημερινή  μας  ζωή  ,  γιατί  οι  νέοι  άνθρωποι  σήμερα  ζουν  μια  πιο 
ποικιλόμορφη κοινωνία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη που είναι σημαντική 
ως περιοχή και προορισμός μετανάστευσης. 
Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες και θα μελετήσουν  το θέμα από  
διαφορετικές οπτικές γωνίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο .  
Με  αυτή  την  έννοια  ,  θα  ρίξουμε  μια  ματιά  στην  ιστορία  ως  σημείο 
εκκίνησης  και  στις  τρέχουσες  συζητήσεις  σχετικά  με  την  Ευρωπαϊκή 
πολιτική μετανάστευσης .  



Μια  κεντρική  πτυχή  που  πρέπει  να  αναλυθεί  κατά  τη  διάρκεια  του 
έργου  αυτού  είναι  να  μάθουμε  πώς  οι  Ευρωπαϊκές  κοινωνίες 
ασχολήθηκαν  με  τις  μειονότητες  και  τους  μετανάστες  στο  παρελθόν  , 
προκειμένου  να  αποσαφηνιστεί  και  να  αναλυθεί  το  παρόν  και  , 
επιπλέον , να αναπτυχθούν ποικίλες στρατηγικές ένταξης για το μέλλον.  
Ενδιαφέροντα  θέματα  σχετικά  με  την  ιστορία  της  μετανάστευσης  θα 
πρέπει να είναι η μετα‐αποικιακή μετανάστευση , η μετανάστευση και η 
θρησκεία  ,  η  μετανάστευση  και  η  πολιτική  ,  η  μετανάστευση  και  το 
φύλο , η μετανάστευση και το κλίμα , η μετανάστευση και η πολιτιστική 
ταυτότητα  ,  η  μετανάστευση  και  η  προστασία  των  ανθρώπινων 
δικαιωμάτων  και  οι  τρέχουσες  συζητήσεις  σχετικά  με  τις  Ευρωπαϊκές 
πολιτικές μετανάστευσης . 
Πέρα  από  την  ανάλυση  της  μετανάστευσης  ως  ένα  Ευρωπαϊκό 
φαινόμενο  σε  ένα  γενικότερο  επίπεδο  ,  είναι  σημαντικό  να  δούμε  τις 
ευκαιρίες , προκλήσεις και τις συγκρούσεις που η μετανάστευση φέρνει 
στην καθημερινή μας ζωή .  
Είναι  ιδιαίτερης  σημασίας  το  γεγονός  ότι    σχεδιάζουμε  να  κάνουμε 
έρευνα και να διερευνήσουμε τη μετανάστευση όσον αφορά τις τοπικές 
πολυεθνικές  κοινωνίες  μας,  έτσι  ώστε  να  μπορέσουμε  ως  άτομα/ 
πολίτες να γνωρίσουμε μέχρι ποίου σημείου η μετανάστευση επηρεάζει 
την προσωπική μας ζωή. 
 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα σχολεία από τις πιο κάτω χώρες : 

Germany  Galilei‐Gymnasium, Hamm 

Cyprus 
OLYMPION Gymnasium – Lyceum,  
Nicosia 
 

Poland 
Zespół Szkół w Iwoniczu
 

Greece  9th Gymnasium, Heraklion 

 
Turkey 

 
Hasan Süzer High School, Gaziantep 
 

Great Britain  Fulston Manor School, Sittingbourne 

Bulgaria   



 

 

Οι συντονιστές του προγράμματος συναντήθηκαν  στη πόλη Hamm στη 

Γερμανία  από  τις  10  μέχρι  τις  14  Νοεμβρίου  2014.  Εκεί  συζητήθηκαν 

λεπτομέρειες  και  επιλύθηκαν  προβλήματα  που  τυχόν  θα 

παρουσιάζονταν στη πορεία. 

Η  πρώτη  συνάντηση  έγινε  στη  πόλη  Trento  στην  Ιταλία  τον    Μάρτιο 

2015  με  συμμετοχή  μαθητών  και  καθηγητών  από  όλες  τις 

συμμετέχουσες χώρες. 

Η δεύτερη συνάντηση έγινε στη πόλη Gorna Oryahovitsa στη Βουλγαρία 

τον  Μάιο  2015  και  πήραν  μέρος  2  καθηγητές  και  6  μαθητές  του 

σχολείου μας. 

Κατά την τρίτη συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο από τις 

28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2015 πήραν μέρος 2 καθηγητές 

και 5 μαθητές του σχολείου μας. 

Η  τέταρτη  συνάντηση  έγινε  στη  Κύπρο  από  τις  26  μέχρι  τις  30 

Οκτωβρίου  2015.  Το  σχολείο  μας  φιλοξένησε  34  μαθητές  και  14 

καθηγητές από 7 χώρες. Το θέμα εξετάστηκε ιστορικά με παρουσιάσεις 

και  έκθεση  σχεδιαγραμμάτων  και  χαρτών.  Παράλληλα,  οι 

συμμετέχοντες  είχαν  την  ευκαιρία  να  επισκεφθούν  τόπους 

ενδιαφέροντος  στην  Πάφο,    Λευκωσία,  Λάρνακα  και  Λεύκαρα.  Η 

εμπειρία τους επεκτάθηκε με την γνωριμία της Κυπριακής κουζίνας, των 

εθίμων και της κουλτούρας του τόπου. 

Secondary School Vicho Grancharov, 
Gorna Oryahovitsa 

Italy 
Liceo Linguistico Sophie Scholl, Trento 

France  Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz, 
Nîmes 

Belgium  
Athénée Royal de Ganshoren, Brussels 

        



Οι  μαθητές  φιλοξενήθηκαν  από  συμμαθητές  τους  και  βίωσαν  από 

πρώτο χέρι τον τρόπο ζωής της Κυπριακής οικογένειας. 

Η  πέμπτη  συνάντηση  έγινε  στη  πόλη  Milhaud  στη  Γαλλία  κατά  την 

οποία  πήραν  μέρος  2  καθηγητές  και  4  μαθητές.  Το  θέμα  εξετάστηκε 

από  τη σκοπιά  της μουσικής. Οι  συμμετέχοντες  είχαν  την  ευκαιρία  να 

γνωρίσουν πόλεις στη Προβηγκία όπως την Nimes, Montpellier κ.α. 

Το  πρόγραμμα  συνεχίζεται  με  επισκέψεις  που  θα  γίνουν  στην  πόλη 

Sittingbourne  στην  Αγγλία  τον  Σεπτέμβριο  2016  και  θα  τελειώσει  τον 

Μάιο 2017 στη πόλη Hamm στη Γερμανία. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Κύπρο έχουν εγκριθεί για συμμετοχή 

στο  πρόγραμμα  Erasmus  +  (Δράση  K2)  μόνο  24  σχολεία  από  τη 

Δημοτική και τη Μέση Εκπαίδευση . 

 


