
 

Πρόγραµµα Erasmus   
Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράµµατος 
δράσης ΕΡΑΣΜΟΣ (ERASMUS) του Πανεπιστηµίου 
Θεσ/νίκης, κι ύστερα από πρωτοβουλία της βοηθού 
δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας κας Μπέντε 
Μπέκµαν από τη Γερµανία και του δ/ντή κ. Παπαδόπουλου 
Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα επισκέφθηκαν 8 ξένοι 
φοιτητές. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή κ. 
Παπαδόπουλο Στέργιο, την κα Κώστα Βάννα (που έκανε τη 
µετάφραση) και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό του 
σχολείου, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν 
κάποιες τάξεις και να γνωριστούν µε τους συµµαθητές µας. 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι φοιτητές προέρχονταν από τη 
Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Αυστρία 
και τη Γαλλία. 
Η τάξη του Ε 2 µαζί µε το δάσκαλο τους κ. Παράσχο Σάκη 
τους καλωσόρισε λέγοντας «Καληµέρα» στη γλώσσα 
προέλευσης του καθενός. Στη συνέχεια η µουσικός του 
σχολείου µας κα Παναγιώτα Ντριγκόγια, µε τα παιδιά του  
Ε 2 και του ΣΤ 1 τραγούδησαν διάφορα  τραγούδια της 
ελληνικής µουσικής σκηνής, καθώς επίσης ένα αλβανικό και 
ένα γερµανικό τραγούδι. Για  τελευταίο τραγούδι επέλεξαν το 
αγγλικό τραγούδι «Imagine» του Τζον Λένον και έτσι 
µπόρεσαν να το τραγουδήσουν παρέα µε τους επισκέπτες 
µας. Τα παιδιά του ∆1 µαζί µε τη δασκάλα τους κα 
Κεσκιλίδου Μάχη, υποδέχτηκαν τους φοιτητές στην τάξη 
τους κι έπαιξαν µαζί τους ένα παιχνίδι γνωριµίας.  
Η ξενάγησή τους τελείωσε στο γυµναστήριο του σχολείου, 
όπου τα παιδιά του ΣΤ 1 µαζί µε τη δασκάλα Φυσικής 
Αγωγής κα Αρβανιτίδου Βιργινία τους παρουσιάσανε 
διάφορους ελληνικούς χορούς, όπου συµµετείχαν µε 
ενθουσιασµό και οι φιλοξενούµενοί µας.  
Στο διάλειµµα οι φοιτητές θέλησαν να γνωρίσουν κι άλλα 
παιδιά του σχολείου, για αυτό και βρίσκονταν στην αυλή 
µαζί τους, βγάζοντας πολλές φωτογραφίες. 
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων µας, ήταν µια πολύ 
θετική εµπειρία όχι µόνο για τα παιδιά του σχολείου, αλλά 
όπως µας δήλωσαν και οι ίδιοι φεύγοντας: ήταν απόλαυση η 
επίσκεψη τους στο σχολείο µας και ιδιαίτερα οι 
δραστηριότητες όπως ο χορός, τα τραγούδια και το παιχνίδι 
γνωριµίας µαζί µε τα παιδιά.  

 


